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evankeliumia panssarivaunuilla
Laineet Nokia Missio -herätysliikkeen ympä-
riltä tyyntyivät ainakin hetkeksi juhannuksen 
alla.

Tampereen hiippakunnan tuomiokapitu-
li palautti TT Markku Koiviston pappisoikeu-
det, kun hän oli ilmoittanut sitoutuvansa lute-
rilaiseen oppiin, vaikkei ollutkaan kaikista hä-
neen kohdistetuista syytöksistä “itseään tun-
nistanut”.

Hyvä, että tilanne hieman rauhoittui.
Tuomiokapituli antoi oppituomiot Koivis-

tolle maaliskuussa. Eräs kohta niissä kiinnit-
tää lukijan huomion. Tuomiokapituli nimit-
täin vaati Koivistoa tunnustamaan sotareto-
riikkansa vaarallisuuden.

Tässä maassa mikään mahti ei voi pakottaa 
ketään tunnustamaan yhtään mitään. Sik-
si tuomiokapitulin ilmaisu on hieman hassu, 
mutta asia, johon vaatimuksella halutaan kiin-
nittää huomiota, on syytä ottaa vakavasti.

Nokia Mission alla toimii lähetystyötä teke-
vä ryhmä, jonka nimi on Nuorten sotakoulu. 
Toimintaan kuuluu muun muassa matkat Al-
baniaan, Pakistaniin ja Intiaan.

Sinänsä sotakoulun toiminta on samanlais-
ta kuin millä tahansa hengellisellä ryhmällä: 
rukoilemista, ylistystä, opetusta ja sanoman 
levittämistä.

Nuorten sotakoulussa käytetyt ilmaukset 
ja symboliikka hämmentävät. Yhdessä sota-
koulun mainoskuvassa on suuri panssarivau-
nu, jonka tykistä leiskahtaa tuli. Taustalla sei-
soo Markku Koivisto univormu yllään ja ba-
retti päässään.

Muutenkin toiminta näyttää rakentuvan nii-
hin käsitteisiin, jotka tavallisesti yhdistetään 
armeijaan ja sodankäyntiin. Esimerkiksi vuo-
den 2007 sotakoulussa otsikkona on ”Kent-
täkomennus”.

Jokainen käyttäköön sanoja ja kuvia sopi-

vaksi katsomallaan tavalla, mutta kristillises-
sä rauhan sanoman levittämisessä tälläinen 
mauton sotavouhotus on inhottavaa. Etenkin 
kun toiminta kohdistuu myös sellaisiin mai-
hin, joissa ihmiset joutuvat jatkuvasti sodan 
kauhuista oikeasti kärsimään.

Nokia Missio -liikkeestä on puolusteltu tätä 
retoriikkaa vertaamalla sitä Pelastusarmeijan 
käyttämiin käsitteisiin.

Tyylilajit ovat kuitenkin eri maailmoista. Pe-
lastusarmeijan ilmaukset ovat puolentoista 
vuosisadan kuluessa menettäneet karvaim-
mat sivumakunsa eikä liike yritä niillä miten-
kään mässäillä.

Koivisto on nyt epäsuorasti hyväksynyt tuo-
miokapitulin moitteet ja siten tunnustanut 
sotaretoriikkansa vaaralliseksi.

Jää nähtäväksi, muuttuuko tyyli. Ainakin 
ensi syksyn sotakoulua mainostetaan vielä 
samalla tavalla kuin aiemminkin.

Kotimaa -lehden 25–26/2007 pääkirjoi-
tuksessa Olli Seppälä kantaa huolta työ-
uupuneista, jotka eivät ehdi palautua ke-
sälomallakaan. Kiireen tuntu leimaa hänen 
mielestään liikaa koko yhteiskuntaa.

”Mihin jatkuva tehostaminen johtaa? 
Siihenkö, että työuupunut palkansaaja ei 
vapaa-ajallaan pysty elpymään, vaan pahim-
massa tapauksessa palaa töihin vähintään 
yhtä väsyneenä kuin lomalle lähtiessään. 
Syntyy tehokkuuden noidankehä: talous 
vahvistuu, mutta ihminen luhistuu.

Jatkuva tehostaminen ja vauhti johtaa kii-
reen tuntuun, joka vaikuttaa elämän kaikilla 
osa-alueilla, myös ihmissuhteissa. Modernia 
yhteiskuntaa on kuvattu monilla käsitteillä, 
yksi osuvimmista on kiireyhteiskunta.”

 
Vantaan Laurin numerossa 24/2007 haas-
tateltu pastori Jaakko Hyttinen kritisoi 
kirkkoa luomakuntavastuun sivuuttami-
sesta. Taivasnäkökulmaan ja ihmisen pe-
lastamiseen keskittyminen ei saisi hänen 
mukaansa johtaa siihen, että kirkko sulkee 
silmänsä ympäristöongelmilta. Hyttinen 
valmistelee väitöskirjaa Vanhan testamen-
tin luomakuntateksteistä.

”Ympäristövastuun tajuamisessa on 
vielä opettelemista. Ihminen on aika hyvä 
mokaamaan, mutta se ei tarkoita sitä, että 
vastuusta saisi luopua. Emmehän me luovu 
diakoniastakaan, vaikka olemme huonoja 
rakastamaan lähimmäisiämme. 

Seurakuntien tärkein haaste on puhua 
ympäristövastuun teologisesta taustasta. 
Niiden tulee toimia myös esikuvana omissa 
valinnoissaan.”

Kirkko & Kaupunki -lehden numerossa 
23/2007 sosiaalipsykologian emerituspro-
fessori Antti Eskola pohtii, kuinka arkiset 
asiat voidaan kokea ihmeenä, vaikka kai-
kelle olisikin luonnollinen selitys.

”Asioiden vastaanottamista sellaisenaan, 
niiden tieteellistä selittämistä ja niistä kiit-
tämistä ei tarvitse panna vastakkain. Suven 
mukanaan tuomista ihmeellisyyksistäkin 
voimme ensin pelkästään nautiskella, sitten 
kokea älyllistä mielihyvää yrittäessämme 
selittää niitä järkiperäisesti, ja lopuksi huo-
kaista Jumalalle hiljaisen kiitoksen hänen 
loputtomista ihmeteoistaan.”

m iksi hallitus haluaa poistaa lasten 
päivähoidon nollamaksuluokan? 
Useat tulkinnat ovat mahdolli-

sia. Hallitus saattaa ajatella, että juuri 
nollamaksuluokan vanhemmat ovat 
parhaita kasvattajia. Mutta silloin voi 
kysyä, eikö heidät pitäisi palkata lasten-
hoitajiksi erinomaisen kyvykkyytensä 
vuoksi? Näinhän helpotettaisiin myös 
päivähoitopaikkapulaa, kaksi kärpästä 
pantaisiin teuraaksi kerralla.

Entäpä jos hallitus onkin kaukaa 
viisas ja laskee, että lasten kitinä ajaa 
laiskimukset töihin? Mutta miksi lapsia 
käytettäisiin tähän, hehän voivat olla 
myös kilttejä, mikä täsmäase tämä nyt 
on? Vai uskooko hallitus, että nämä 
lapset ovat joka tapauksessa menetettyjä 
tapauksia? Tehokkaampiakin keinoja on: 
miksei työttömien verotusta kiristetä tai 
vähätuloisten asumistukia pienennetä? 
Tai miksei alenneta alhaisimpien työ-
tulojen verotusta?

Vai haluaako hallitus vain sitä, että 
ihmiset ansaitsevat leipänsä otsansa 
hiessä? Eikö silloin löytyisi muuta teke-
mistä varsinkin, kun osapäivähoidossa 
on aikomus säilyttää nollamaksuluokka? 
Ajatusta hyvinvoinnista työtä vastaan voi 
perustella monin tavoin, mutta silloin 
tulisi pohtia mitä töitä vastaan hyvin-
vointia tarjotaan.

Yksi mahdollisuus on, että hallitus 

haluaa kaikkien vanhempien lisäävän 
lapsiensa kanssa vietettävää aikaa ja 
vähentävän työaikaansa. Mutta miksi 
köyhimmille halutaan antaa tähän voi-
makkaammat kannustimet kuin muille? 
Eikö olisi viisasta korottaa myös varak-
kaampien päivähoitomaksuja? Samaan 
aikaan hallitus on kuitenkin huolissaan 
ikääntymisestä ja sen aiheuttamasta työ-
panoksen vähenemisestä ja haluaa kan-
salaisten tekevän töitä enemmän.

Emme ole siis vielä löytäneet mitään 
selitystä hallituksen toimille. Mutta pää-
ministeri on itse paljastanut syyn: puh-
taasta ilkeydestä. Hänhän on todennut 
julkisuudessa, että kahden vanhemman 
ollessa ilman työtä heidän on itse huo-
lehdittava lastensa hoidosta. Ilkeyttä 
lisää se, että oikeutta maksuttomaan 
kokopäivähoitoon joutuu vastedes 
kerjäämään sosiaalivirastosta, hallitus-
ta ei edes byrokratian ja kustannusten 
kasvu pelota.

Hallitus ei ole ilkeä yksin. Mahtavien 
maiden johtajien kokousta vastustettiin 
mielenosoituksin vastikään Saksassa. 
Yksi mielenosoittaja kertoi Helsingin 
Sanomille, että mielenosoittajat saa-
vuttivat päätavoitteensa, kokousväen 
huollon estämisen. Suomessa on tuo-
mittu eläinaktivisteja turkiksia myyvän 
yrityksen johtajan perheen kotirauhan 
häirinnästä. Ilkeydestä on siis tullut yh-
teiskunnallisen toiminnan ohjaaja, se 
yhdistää järjestelmän ja sen vastustajat. 
Pitäisikö olla huolissaan, tarttuuko se? 
Ja käykö niin, että vastapainoksi syn-
tyy mikrohellyyttä, koiria taputellaan 
enemmän ja oman nurmikon tilasta 
kannetaan enemmän huolta? Minulla ei 
ole vastauksia, mutta toivottavasti maa-
ilmasta löytyy tarpeeksi ihmisiä, jotka 
kääntävät toisenkin poskensa.

Pertti Haaparanta, kv-talouden professori, Helsingin kauppakorkeakoulu
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väkiluku supistuu. Verorahat eivät 
yksinkertaisesti enää riitä.

rantsila neuvotteli 
moneen suuntaan

Rantsilan seurakunta on viime vuo-
sien aikana käynyt yhdistymisneu-
votteluja Siikasalon, Oulun, Limin-
gan, Tyrnävän ja Siikalatvan seu-
rakuntien kanssa.

Vielä toissa keväänä Rantsilan sil-
loinen kirkkovaltuusto päätti, että 
yhteiselämä maistuisi paremmalta 
jonkun muun kuin Siikalatvan seu-
rakunnan kanssa. Ranttiset pohti-
vat miksi yhdistää köyhiä kuntia 
ja seurakuntia toisiinsa pelkkien 
porkkanarahojen vuoksi.

PeKKa HeLin

r antsilan seurakunta la-
kannee olemasta vuoden 
2008 alussa, jos Rantsilan 
kirkkovaltuuston kaavailut 

toteutuvat. Rantsilan seurakunta 
liitetään Siikalatvan seurakuntaan 
ja siitä tulee itsenäinen kappeli-
seurakunta.

Rantsilan kirkkovaltuusto päätti 
jokin aika sitten yksimielisesti esit-
tää liitosta Oulun hiippakunnan 
tuomiokapitulille, joka käsittelee 
asiaa elokuussa. Siikalatvan seu-
rakunta käsittelee yhdistymisasiaa 
heinäkuussa.

Lopullisesti asian päättää kirk-
kohallitus.

Liitoksen jälkeen Siikalatvan seu-
rakunnassa on noin 8 500 jäsentä, 
kertoo seurakunnan kirkkoherra 
Erkki Piri. Rantsilassa on tällä 
hetkellä vajaa 2000 jäsentä.

Rantsilan kirkkovaltuustoon 
puheenjohtaja Ilkka Lehto uskoo, 
että ranttisia ei Siikalatvan kirkko-
valtuustossa jyrätä, sillä seurakun-
nan  kappeliseurakunnat ovat lähes 
samankokoisia, joten niillä kaikilla 
on valtuustossa suurin piirtein sa-
man verran edustajia.

Jyräämiseen ei Lehdon mukaan 
ole edes tarvetta, sillä kappeliseu-
rakunnat ovat keskenään saman-
kaltaisia ja tuumaavat asioista sa-
mansuuntaisesti.

Siikalatvan kirkkoherran Erkki Pirin 
mukaan Rantsilan kirkkovaltuusto 
ehdottaa jäseniä Siikalatvan kirkko-
valtuustoon ja -neuvostoon

Siikalatvan seurakunta on syn-
tynyt vuonna 2006, kun Kestilän, 
Piippolan, Pulkkilan ja Pyhännän 
seurakunnat yhdistyivät. Ne muo-
dostavat neljä itsenäistä kappeliseu-
rakuntaa. Rantsilasta tulee viides 
itsenäinen kappeliseurakunta.

– Kirkkovaltuuston kokouksessa 
oli haikeutta, mutta toisaalta ajatus 
on kypsynyt. Tämä on tässä tilan-
teessa järkevintä, Lehto toteaa.

– Jospa liitos toisi myös hyviä 
puolia.

enemmän 
resursseja

Yksi ison seurakunnan hyvistä puo-
lista on se, että siinä on työaloil-
la enemmän henkilökuntaa, Leh-

to selostaa. Esimerkiksi Rantsilan 
lapsi- ja nuorisotyöllä ei ole ollut 
riittävästi resursseja.

Siikalatvan seurakunnassa eri 
kappeliseurakuntien työntekijät 
voivat lomittaa toisiaan, joten työt 
eivät seiso lomien vuoksi.

Seurakuntaliitoksella on myös 
huonot puolensa. Joka kappeliseu-
rakunnassa ei ole kaikkia palvelui-
ta ja kaikkien alojen työntekijöitä 
vaan he joutuvat liikkumaan eri 
kappeliseurakuntiin hoitamaan teh-
täviään. Esimerkiksi Rantsilassa ei 
joitakin palveluita ei tule olemaan 
joka päivä saatavissa.

Jumalanpalveluksia Siikalatvan 
seurakunnassa on Ilkka Lehdon 
mukaan porrastettu, jotta sama 
kappalainen voi vetää niitä usei-
ta päivässä. Yksi jumalanpalvelus 
voisi alkaa vaikka kymmeneltä ja 
toinen paria tuntia myöhemmin. 
Tämä käytäntö ulotetaan nyt Rant-
silaankin.

Kappalaisen on päivän aikana 

reissattava paikasta toiseen, kertoo 
Ilkka Lehto.

Lehdon mukaan ketään ei Rant-
silassa todennäköisesti irtisanota. 
Työntekijöitä on koko Siikalatvan 
seurakunnassa hakeutumassa toi-
siin töihin, eläkkeelle ja koulu-
tukseen.

Työntekijöiden 
toimenkuvat muuttuvat

Siikalatvan kirkkoherran Erkki Pi-
rin mukaan työntekijöiden toimen-
kuvat tulevat muuttumaan koko  
Siikalatvan seurakunnassa.

Erkki Piri toivoo, että irtisano-
miset voidaan Siikalatvassa välttää. 
Ainakaan niitä ei tehdä 4–5 vuotta 
kestävän siirtymäajan aikana, jolloin 
kirkkohallitus maksaa yhdistymis-
avustusta. Jos raha ei sen jälkeen 
riitä, talous on jollain keinolla ta-
sapainotettava.

Erkki Piri on kirkkoherrana  

T uomiorovasti emeritus Ar-
vi Seppänen kirjoitti kirkon 
työntekijän oikeuksista ja oi-

keuksien rajoista naispappeuskysy-
myksen yhteydessä. Seppäsen mu-
kaan kirkon työntekijä ei saisi kiel-
täytyä yhteistyöstä naispapin kans-
sa, jos ”uskontokunta” on sellaisen 
järjestyksen hyväksynyt. 

Seppäsen perustelu nojaa hänen 
käsitykseensä uskontokunnan ja 
siihen kuuluvan yksilön suhteesta. 
Hänen mukaansa Suomen laki on 
antanut  uskontokunnalle sellai-
sen oikeuden, että se saa määrä-
tä viranhaltijansa noudattamaan 
uskontokunnan järjestystä. Onko 
tämä sovellettavissa naispappeus-
kiistaan?

Seppäsen tulkinta perustuu osit-
tain asiavirheeseen. Päinvastoin 
kuin hän kirjoittaa, ettei yksilö 
voisi kuulua useampaan uskon-
tokuntaan, vuoden 2003 uskon-
nonvapauslain mukaan yksilö voi 
kuulua useampaan ”uskonnolliseen 
yhdyskuntaan”. Lainsäätäjä on jät-
tänyt tämän kysymyksen kunkin 
yhteisön itse ratkaistavaksi. Laissa 
ei ole olemassakaan ”lakia uskon-
tokunnasta”, joka olisi vaarassa 
tuhoutua.

Toinen puutteelliseksi jäänyt läh-
tökohta Seppäsen kirjoituksessa oli 
se, ettei kirjoitus ottanut ollenkaan 
huomioon kirkon erityisluonnetta 
tunnustavana yhteisönä. Seppänen 
tarkasteli asiaa vain  kirkon järjes-

tyksen kannalta. Kuitenkin nais-
pappeuden aiheuttama ongelma on 
erityisesti siinä, että se on lisännyt 
kirkon sisälle ”järjestyksen”, joka 
on ristiriidassa kirkon tunnustuk-
sen ja oppiperustan kanssa,  joka 
tapauksessa siten, etteivät kaikki 
kirkon jäsenet voi tunnustaa sitä 
perustellusti kirkon opin ja Raa-
matun mukaiseksi. 

Naispappeus hyväksyttiin vuonna 
1986 ei opillisena asiana vaan järjes-
tyskysymyksenä. Ne jotka kiistävät 
naispappeuden voivat argumentoi-
da kysymyksessä Raamattuun ja 
tunnustukseen perustuen, koska 
uusi järjestysvaikuttaa keskeisesti 
uskonnonharjoittamiseen, ja on itse 
asiassa sen keskuksessa. Vastustajia 

ei voida tämän johdosta ”pakot-
taa” järjestyskysymyksellä uuteen 
ruotuun uskonnonharjoittamises-
sa – onhan selvää, että tunnustus 
ja oppi on ennen järjestystä, eikä 
päinvastoin.

Kirkko on nimenomaan tunnus-
tusyhteisö. Kirkko ei ole ottanut 
riittävästi huomioon olemustaan 
tunnustuksellisena uskoa harjoit-
tavana seurakuntana.

Päinvastoin kuin Seppänen ajat-
telee uskonnonvapauslain tarkoitus 
on juuri suojata yksilön/yksilöiden 
uskonnonharjoittamista eikä antaa 
avointa valtakirjaa uskontokunnalle. 
Sitä paitsi, lainlaatija velvoittaa us-
konnollista yhdyskuntaa toimimaan 
tunnustuksensa ja pyhien kirjoitus-

rantsila liittyy Siikalatvan seurakuntaan

kappeliseurakuntien kappalaisten 
ja kaikkien seurakunnan työnteki-
jöiden esimies.

rantsilaan 
kappelineuvosto

Rantsilaan nimetään kappelineu-
vosto, joka hoitaa käytännön asi-
oita. Kappelineuvosto valitsee kap-
palaisen. Lehto uskoo, että kappa-
laisen tehtävään on kiinnostusta, 
sillä vetovoimainen Oulu sijaitsee 
lähellä. Tarvittaessa nykyinen vt. 
kirkkoherra Hannu Lauriala voi 
ehkä jatkaa tehtävässään.

Kirkollisvero tulee jatkossa ole-
maan sama kaikissa Siikalatvan 
kappeliseurakunnissa. Kirkollisve-
roprosentti on sekä Rantsilassa että 
Siikalatvassa tällä hetkellä 1,75.

Siikalatvan kirkkoherran Erkki Pirin 
mukaan taloudelliset paineet ovat 
ajaneet seurakunnat yhdistymään. 
Alueella on paljon työttömyyttä ja 

rantsilan kirkosta tulee yksi viidestä Siikalatvan kappelista.
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Kumpi ensin, 
tunnustus vai järjestys?

tensa mukaisesti (Uvl). Yhteisöllä 
on vastuu tarjota jäsenilleen oikeaa 
tuotetta. ”Tuoteselostuksen” täytyy 
tulla lihaksi toiminnassa.

VeSa PöYHTäri
KarJaSiLLan KaPPaLainen

HiiPPaKunTaVaLTuuTeTTu

Liitoksesta 
120 000 

euron 
porkkanaraha
Rantsilan seurakunta enna-
koi seurakuntaliitoksella Kes-
tilän, Piippolan, Pulkkilan 
ja Rantsilan todennäköistä 
kuntaliitosta, joka toteutu-
nee vuoden 2009 alussa. 

Siikalatvan seurakunta 
toimii jo nyt miltei tällä 
samalla alueella, joka siis 
yhdistyy vuonna 2009 isoksi 
kunnaksi.  

Verotuksellisista syistä yh-
den kunnan alueella ei voi 
olla kuin yksi seurakunta.  
Rantsilan liityttyä uuden 
kunnan osaksi, sen seurakun-
nankin on liityttävä uuden 
kunnan alueella toimivaan 
seurakuntaan, eli Siikalatvan 
seurakuntaan.

Vapaaehtoisella yhdisty-
misellä Rantsilan seurakunta 
saa kirkkohallituksella 120 
000 euron yhdistymisavus-
tuksen.
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Jumalanpalvelukset Oulun kirkoissa

ToimipaikatKirkot
Tuomiokirkko 
Kirkkokatu

Karjasillan kirkko 
Nokelantie 39

Kastellin kirkko 
Töllintie 38

Maikkulan kappeli 
Kangaskontiontie 9

Pyhän Andreaan kirkko 
Kaakkurinraitti

Kaukovainion kappeli
Hiirihaukantie 6

Tuiran kirkko 
Myllytie 5

Pyhän Tuomaan kirkko 
Mielikintie 3

Pyhän Luukkaan kappeli 
Yliopistokatu 7

Pateniemen kirkko 
Taskisentie

Oulujoen kirkko 
Pappilantie 69

Ylikiimingin kirkko 
Kirkkotie

Heikkilänkankaan seura-
kuntakoti
Kyytipojantie 2

Heinätorin seurakuntatalo 
Aleksanterinkatu 71

Hietasaaren kaupunkileiri-
keskus
Hietasaarentie 19

Hintan seurakuntatalo
Hintantie 89

Huonesuon seurakuntakoti
Leväsuontie 19

Hönttämäen seurakuntakoti
Ruotukuja 1

Intiön seurakuntakoti 
Intiönpolku 2

Kaakkurin toimintakeskus 
Sarasuontie 5

Keskustan seurakuntatalo 
Isokatu 17

Koskelan seurakuntakoti
Koskelantie 86

Kuivasjärven seurakuntakoti 
Karppalantie 6

Lämsänjärven kaupunki- 
leirikeskus
Hiihtomajantie 2

Myllyojan seurakuntatalo 
Koivumaantie 2

Niittyaron seurakuntakoti
Purjehtijantie 4

Rajankylän seurakuntakoti
Tervakukkatie 2

Saarelan seurakuntakoti 
Poolakuja 1

Sanginsuun seurakuntakoti
Sanginsuuntie 59

Toppilan monipalvelukeskus 
Paalikatu 19

Vanha pappila 
Isokatu 17

Vanha pappila, Ylikiiminki
Harjutie 5

Ylikiimingin seurakuntatalo
Harjutie 5

Öbergin talo, Diakoniakeskus
Kirkkokatu 5

menot Oulussa Katso myös www.oulunseurakunnat.fi/tapahtumakalenteri.Kesä

Oulujoen kirkossa: Su 8.7. 
klo 10 messu, toimittaa Pertti 
Lahtinen, saarnaa Ilkka Mäki-
nen, kanttorina Saana Johnson. 
Konfirmaatio Pentti Kortesluo-
ma. Radio Dei.
Su 15.7. klo 10 messu, toimittaa 
Pertti Lahtinen, saarnaa Antti 
Leskelä, kanttorina Sanna Lep-
päniemi. Konfirmaatio Pentti 
Kortesluoma.
Turkansaaren kirkossa: Su 8.7. 
klo 12 messu, toimittaa Pentti 
Kortesluoma, kanttorina Sanna 
Leppäniemi.
Su 15.7. klo 12 messu, toimittaa 
Pertti Lahtinen, kanttorina 
Sanna Leppäniemi.
Ylikiimingin kirkossa: Su 8.7. 
klo 10 juhlajumalanpalvelus, 
toimittaa kappalainen Olavi 
Isokoski, saarnaa kirkkoherra 
Paavo Moilanen, kirkkokuoro, 
johtajanaan Leo Rahko. Teks-
tinluku kunnanjohtaja Kaarina 
Daavittila ja diakonissa Kati 
Riipinen. Jumalanpalveluksen 
jälkeen kunnianosoitus san-
karihaudoilla, Ylikiimingin 
puhaltajat, johtajanaan Tuomo 
Rahko.
Su 15.7. klo 10 messu, toimittaa 
Olavi Isokoski, kanttorina Saa-
na Johnson.

Oulun tuomiokirkossa: Su 8.7. 
klo 10 messu, toimittaa Pekka 
Rehumäki, avustaa Ari-Pekka 
Metso, kanttorina Maija Tynk-
kynen. Kolehti seurakuntien 
vapaaehtoistyön tukemiseen.
Su 15.7. klo 10 messu, toimittaa 
Hanna-Maija Karjalainen, avus-
taa Pekka Rehumäki, kanttorina 
Anna-Maria Pietiläinen. Koleh-
ti perhettä ja vanhemmuutta 
tukevaan toimintaan.

Karjasillan kirkossa: Su 8.7. klo 
10 konfirmaatiomessu (Karja-
silta 3), toimittaa Satu Saarinen, 
avustavat Vesa Pöyhtäri, Risto 
Pekkala, Riina Moilanen, kant-
torina Juha Soranta. Kolehti 
seurakuntien vapaaehtoistyön 
tukemiseen ja vahvistamiseen 
Kirkkopalvelut ry:n kautta.
Su 8.7. klo 14 konfirmaatiomes-
su (Kaukovainio 1), toimittaa 
Vesa Pöyhtäri, avustavat Satu 
Saarinen, Risto Pekkala, Riina 
Moilanen, kanttorina Juha 
Soranta. Kolehti Karjasillan 
seurakunnan nuorisotyöhön.
Su 15.7. klo 10 messu, toimittaa 
Liisa Karkulehto, avustaa Esa 
Nevala, kanttorina Juha Soran-
ta. Kolehti kirkon ulkosuoma-
laistyöhön Kirkkohallituksen 
kautta. Radiointi Radio Dei.
Kastellin kirkossa: Su 8.7. klo 
10 messu, toimittaa Esa Nevala, 
avustaa Juha Vähäkangas, kant-
torina Riitta Piippo. Kolehti ks. 
Karjasilta.

Tuiran kirkossa: Su 8.7. klo 
10 messu, toimittaa Harri 
Fagerholm, avustaa Pasi Ku-
rikka, kanttorina Heikki Jämsä. 
Kolehti seurakuntien vapaaeh-
toistyön tukemiseen ja vahvis-
tamiseen Kirkkopalvelut ry:n 
kautta.
Su 8.7. klo 18 messu, toimit-
taa Helena Paalanne, avustaa 
Johanna Ämmälä, kanttorina 
Marjo Irjala. Kolehti perhettä 
ja vanhemmuutta tukevaan 
toimintaa Suomen Setlement-
tiliitto ry:lle.
Ke 11.7. klo 20 viikkomessu, 
toimittaa Pasi Kurikka, kant-
torina Tommi Hekkala. Kolehti 
nimikkolähettityölle Suomen 
Lähetysseuran kautta.
Su 15.7. klo 10 messu, toimittaa 
Stiven Naatus, avustaa Riikka 
Honkavaaara, kanttorina Jukka 
Jaakkola. Kolehti nimikkolähet-
ti Leena Pasasen työlle Ilembu-
lassa Suomen Lähetysseuran 
kautta.
Su 15.7. klo 18 messu, toimittaa 
Riikka Honkavaara, avustaa 
Kaisu Boutellier, kanttorina 
Tommi Hekkala. Kolehti ks. 
Tuira klo 10.
Ke 18.7. klo 20 messu, toimit-
taa Stiven Naatus, kanttorina 
Marjo Irjala. Kolehti Suomen 
Merimieskirkon työlle.
Pyhän Luukkaan kappelissa: 
Su 8.7. klo 10 sanajumalanpal-
velus, toimittaa Päivi Jussila, 
kanttorina Tommi Hekkala, 
Lauri-Kalle Kallunki viulu, 

Su 15.7. klo 10 konfirmaatio-
messu (Kastelli 1), toimittaa 
Patrick Dickson, avustavat 
Kimmo Kieksi, Katja Ylitalo, 
Tiina Parkkinen, Elisa Siljan-
der, kanttorina Riitta Piippo. 
Kolehti ks. Karjasilta.
Su 15.7. klo 14 konfirmaatio-
messu (Kastelli 2), toimittaa 
Kimmo Kieksi, avustavat Pat-
rick Dickson, Katja Ylitalo, 
Tiina Parkkinen, Elisa Siljander, 
kanttorina Riitta Piippo. Ko-
lehti Karjasillan seurakunnan 
nuorisotyöhön.
Pyhän Andreaan kirkossa: Su 
8.7. klo 12 konfirmaatiomessu 
(Kaakkuri 4), toimittaa Mirjami 
Dutton, avustaa Jukka Moila-
nen, kanttorina Taina Voutilai-
nen. Kolehti ks. Karjasilta.
Su 15.7. klo 12 sanajumalanpal-
velus, toimittaa Petri Satomaa, 
kanttorina Taina Voutilainen. 
Kolehti ks. Karjasilta

Kaisu Boutellier, gospel -ryhmä, 
Pertti Haipola haitari. Kolehti 
ks. Tuira klo 10. Radiointi 
Yle Radio 1. Seurakuntalaisia 
pyydetään saapumaan juma-
lanpalvelukseen viimeistään 
klo 9.45.
Su 15.7. klo 10 messu, toimit-
taa Harri Fagerholm, avustaa 
Pasi Kurikka, kanttorina Mar-
jo Irjala. Kolehti Markku ja 
Riitta-Leena Voutilaisen työlle 
Nepalissa Suomen Lähetysseu-
ran kautta.
Pyhän Tuomaan kirkossa: Su 
8.7. klo 12 messu, toimittaa 
Riikka Honkavaara, avustaa 
Juha Huhtala, kanttorina Marjo 
Irjala. Kolehti ks. Tuira klo 10.
Su 15.7. klo 12 konfirmaatio-
messu, toimittaa ja konfirmoi 
Nanna Helaakoski, avustavat 
Juha Valppu, Matti Ketola, 
Teemu Honkavaara ja Tuija 
Puhakka, kanttorina Jukka 
Jaakkola. Kolehti lähetyksen ni-
mikkokohteeseen Pauliniumin 
teologiselle seminaarille Nami-
biassa Suomen Lähetysseuran 
kautta. Tuiran III rippikoulu-
ryhmän konfirmaatio.
Su 15.7. klo 15 konfirmaatio-
messu, toimittaa ja konfirmoi 
Juha Valppu, avustavat Nan-
na Helaakoski, Matti Ketola, 
Teemu Honkavaara ja Tuija 
Puhakka, kanttorina Tommi 
Hekkala. Kolehti ks. Tuira klo 
18. Koskelan II rippikouluryh-
män konfirmaatio.

Hartauselämä
Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Kesähartaus to 5.7. klo 18.30, 
Kuntotalo. Pekka Rehumäki.
Kesähartaus pe 6.7. klo 14–
15.30, Intiön hoivakoti. Hanna-
Maija Karjalainen.
Virsihartaus su 8.7. klo 12, Van-
ha kappeli. Pekka Rehumäki, 
kanttorina Maija Tynkkynen.
Kesähartaus ke 11.7. klo 14.15, 
Aurinkokoti, Isokatu 93. Ari-
Pekka Metso.
Kesähartaus to 12.7. klo 14, 
Keskustan palvelukeskus, Num-
mikatu 24. Pekka Rehumäki.
Kesähartaus to 12.7. klo 18.30, 
Kuntotalo. Ari-Pekka Metso.
Virsihartaus su 15.7. klo 12, 
Vanha kappeli. Hanna-Maija 
Karjalainen,kanttorina Anna-
Maria Pietiläinen.
Kesähartaus ke 18.7. klo 15, 
Senioritalo, Mäkelininkatu 37. 
Hanna-Maija Karjalainen.

Kesähartaus to 19.7. klo 18.30, 
Kuntotalo. Hanna-Maija Kar-
jalainen.

karjasillan seurakunta

Miesten kesäinen raamattu- ja 
keskustelupiiri ke 11.7. klo 18, 
Karjasillan kirkko. Käymme läpi 
Galatalaiskirjettä.

OulujOen seurakunta

Hautausmaahartaus to 12.7. 
klo 18, Oulujoen kirkko. Toi-
mittaa Pentti Kortesluoma, 
kanttorina Sanna Leppäniemi. 
Sateen sattuessa kirkossa.
Hautausmaahartaus to 19.7. 
klo 18, Oulujoen kirkko. Toi-
mittaa Pertti Lahtinen, kantto-
rina Sanna Leppäniemi. Sateen 
sattuessa kirkossa.

musiikki ja kulttuuri
Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Urkuvartit torstaisin Oulun 

tuomiokirkossa
5.7. klo 12.15, urkuri Maija 
Tynkkynen.
12.7. klo 12.15, kanttori Hanna 
Savela.
19.7. klo 12.15, kanttori Hanna 
Savela.

karjasillan seurakunta

Runon ja suven päivän runoil-
ta ”Rakkaus -taipuisaa ainetta” 
pe 6.7. klo 18, Karjasillan kirkko, 
seurakuntasali 3-4. Rakkaudes-
ta, kaipuusta kertovat runot 
ovat tämänkertaisen Runon ja 
suven päivän runoillan keski-
össä. Tervetuloa juhlistamaan 
Eino Leinon päivää runon ja 
sävelen merkeissä. Oi, aika 
ihanin!
Ajatuksen siivillä ja Kirjators-
tai. Lumoudu kirjoista! Anna 
kirjan vaikuttaa! Ensi syksy-
nä käynnistyy kaksi erilaista 
kirjallisuuspiiriä. Molempien 
kirjallisuuspiirien kirjalistat 
ovat saatavissa Karjasillan 

seurakunnan kirkkoherranvi-
raston kansliasta arkisin klo 
9-16. Hae omasi ja ujuttaudu 
mielikuvituksen maailmaan!

tuiran seurakunta

Iltamusiikkia kitaralla ke 
11.7. klo 18.30, Tuiran kirk-
ko. Kitaristi Lauri Manninen 
soittaa kesäistä klassismia Ita-
liasta siirtyen espanjalaisen 
kansallisromantiikan kautta 
Etelä-Amerikkaan. Ohjelmassa 
kuullaan musiikkia Carullilta, 
Giulianilta, Turinalta, More-
no-Torrobalta, Piazzollalta ja 
Barrios-Mangorelta. Vapaa 
pääsy. 
Iltamusiikki ke 18.7. klo 18.30, 
Tuiran kirkko. Kokkolan seu-
rakunnan urkuri Christian 
Ahlskog soittaa J. S. Bachin ur-
kumusiikkia ja esittää urkuimp-
rovisaatioita. Vapaa pääsy.

OulujOen seurakunta

Ylikiimingin alue

Kesäillan musiikkihetki tors-
taisin heinä- ja elokuussa 
5.7. klo 21, Ylikiimingin kirkko. 
Anne-Mari Kanniainen, hanuri 
huom. aika: klo 21.
12.7. klo 20, Ylikiimingin kirk-
ko. Jouni Kokkoniemi, laulu.
19.7. klo 20, Ylikiimingin kirk-
ko. Veli-Matti Rautakoski, laulu 
Saana Johnson, urut.
26.7. klo 20, Ylikiimingin kirk-
ko. Maija Tynkkynen, urut.

Diakonia
tuiran seurakunta

Työttömien retki Kaakkois-
Suomeen 27.–30.8. Retki on 
suunnattu Tuiran seurakunnan 
alueella asuville työttömille. 
Retken hinta 40 e sisältää kulje-
tuksen, yöpymiset ja ruokailut. 
Järjestäjinä seurakunnan dia-
koniatyö ja Ytyä ry. Ilmoittautu-
minen Ytyä:lle 15.8. mennessä, 
p. 040 773 3235. Lisätietoja 
retkestä saa diakoni Riku-Matti 

Järveltä, puh. 040 574 7149.

Yhteinen seurakuntapalvelu

KUULOVAMMAISET
Koko perheen kesäilta to 5.7. 
ja 19.7. klo 17.30, Hietasaaren 
kaupunkileirikeskus. 
PÄIHDETYÖ
Päihdetyön naistenryhmä pe 
6.7. klo 13, Diakoniakeskus. 

nuoret
Nuortenilta Hietasaaren kau-
punkileirikeskuksessa: 
Ke 11.7. klo 18–21 illan aiheena 
palvelija.
Ke 18.7. klo 18–21 TEO kon-
sertoi. 
Hietsu kutsuu yhdessä oloon ja 
eloon. Hox! talo tarjoaa mehut 
ja makkarat.
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Opiskelijat ja  
nuoret aikuiset
Peli- ja saunaillat ke 11.7. klo 
18–21, Hietasaaren kaupunki-
leirikeskus. Oma pyyhe mu-
kaan. Nuotion äärellä iltapala 
ja päätöshartaus.
Peli- ja saunailta ke 18.7. klo 
18–21, Hietasaaren kaupun-
kileirikeskus. klo 19-20 piha-
konsertti (säävaraus), nuotion 
äärellä iltapala ja päätöshartaus, 
oma pyyhe mukaan.
OPISKELIJAMENOT
Evankelisten opiskelijoiden 
ja nuorten aikuisten kesäillat 
torstaisin
5.7. klo 18, Öbergin talo. 
12.7. klo 18, Öbergin talo. Ari 
Lukkarinen: Pelastuskysymys?
19.7. klo 18, Öbergin talo. 
Raamattupiiri: Filippiläiskirjan 
3. luku.
OPKOn kesäraamis ti 10.7. ja 
17.7. klo 18, Torikatu 9 A 32. 
Illanviettoa Kellonkartanossa, 
kokoonkutsujana EO pe 13.7., 
Kellonkartano. 
Hedberg-juhla Saloisten Jun-
nilanmäellä (Raahessa) su 
15.7.

Seniorit
tuiran seurakunta

Ikäihmisten kesäkerho ti 10.7. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirkko. 
Kesäistä ohjelmaa, hartaus, yh-
teislaulua ja kahvitarjoilu.

Leirit ja retket
Sydänvammaisten leiri 20.–
23.8., Rokuan leirikeskus. Leiri 
järjestetään yhteistyössä Oulun 
Uusi Sydänyhdistys ry:n kanssa. 
Leirin hinta 55,50 e sisältää mat-
kat, majoitukset ja ruokailut. Il-
moittautuminen 3.8. mennessä 
puh. (08) 3161 340.
Vielä on kesää jäljellä! Kiinaa, 
ristirockii ja Särkänniemee! 
24.–26.8. Lähde Tampereelle! 
Reissun aikana käymme Mu-
seokeskus Vapriikissa, Met-
roAuto-Areenalla Ristirock-
tapahtumassa (esiintyjinä mm 
Realismi, Tera, the Rain, HB, 
Luotettava Todistus, Tommi 
Kalenius Band ja Frail) ja Sär-
känniemen elämyspuistossa. 
Reissun hinta 40 e sisältää mat-
kat, majoituksen ja aamupalan, 
konserttiliput, vakuutuksen 
Oulun ev.-lut. seurakuntien 
jäsenille ja yhden lämpimän 
aterian päivässä. Huom! Sär-
känniemi on omakustanteinen, 
elämysavain 29 e, aluelippu 6 e 
ja elämyslippu 5 e. Ilmoittaudu 
nyt: www.oulunseurakunnat.
fi/tapahtumakalenteri tai nu-
meroon (08) 3161 340 (ma-pe 
klo 9-16).
Sinkkuleiri Rokuan leirikes-
kuksessa 14.–16.9. Nyt on aika 
sinkkuleirin! Lähde mukaan 
hyvässä seurassa! Leirin hinta 
34 e sisältää matkat, majoituk-
sen sekä vakuutuksen Oulun 
ev.-lut. seurakuntien jäsenille. 
Ilmoittautuminen www.ou-
lunseurakunnat.fi/tapahtuma-
kalenteri tai numeroon (08)  
3161 340 (arkisin klo 9–16).

Oulun tuOmiOkirkkOseura-
kunta

Tuomiokirkkoseurakunnan 
eläkeläisten leiri 30.7.–2.8., 
Rokuan leiri- ja kurssikeskus. 
Leirin hinta 55,50 e sisältää 
ruokailut, majoituksen, matkat 
ja vakuutuksen kaikille Oulun 
ev.-lut. seurakuntien jäsenille. 

Ilmoittautumiset 12.7. men-
nessä p. 3161 340.

karjasillan seurakunta

Eläkeläisten leiri 6.–9.8., 
Rokuan leirikeskus. Leirillä 
ulkoilemme, askartelemme, 
hiljennymme ja nautimme toi-
nen toistemme seurasta. Leirin 
hinta on 55,50 e, etusijalla ovat 
Karjasillan seurakunnan alu-
eella asuvat. Ilmoittautuminen 
viimeistään 16.7. p. (08) 3161 
340. Mukana leirillä kanssasi 
Nina Niemelä ja Terttu Rahko.

muut menot
Opastetut hautausmaakier-
rokset ma 9.7. ja 16.7. klo 18–20, 
Oulun hautausmaa (Intiö). 
Kierrosten lähtöpaikka on 
Hautajaishuoneiston edusta eli 
Oulun hautausmaan pääportti 
(Kajaanintie 1). Osallistumis-
maksu on 5 e. Liput lunaste-
taan etukäteen seurakuntien 
keskusrekisteristä (Isokatu 17). 
Kierrokselle otetaan enintään 
15 osallistujaa. 
Sinkkuillat ti 10.7. ja 17.7. klo 
18–20, Hietasaaren kaupun-
kileirikeskus. Sinkkuilta on 
aikuisten yksineläjien tapaa-
mispaikka. Alkuhartaus, kahvit, 
pelejä, yhdessäoloa nuotion ää-
rellä, saunomismahdollisuus.
Naisten ilta ma 16.7. klo 18, 
Hietasaaren kaupunkileirikes-
kus. Ota kävelysauvat mukaan! 
Illan ohjelmaan sisältyy käve-
lylenkki ja jumppaa. Saunomis- 
ja makkaranpaistomahdolli-
suus (omat makkarat mukaan), 
iltatee tai kahvit.
Aikuisrippikoulu alkaa. Nyt on 
mahdollisuus käydä aikuisrip-
pikoulua! Jos rippikoulu jäi ai-
kanaan käymättä, ilmoittaudu 
nyt aikuisrippikouluryhmään. 
Soita (08) 5313 200 (arkisin 
klo 9-16). Ryhmä aloittaa 
syyskuussa.

Kansainvälisyys
Englanninkielinen vesper 
su 8.7. klo 18, Oulun tuo-
miokirkon krypta. 
Englanninkielinen vesper 
su 15.7. klo 18, Oulun tuo-
miokirkon krypta.

TOTUUS 07 -tapahtuma  
etsii tekijöitä
Oulussa järjestetään 8.–12.8. TOTUUS 07 -tapah-
tuma. Tapahtuman järjestelytiimeihin haetaan sekä 
seurakunnan työntekijöitä että vapaaehtoisia. Teh-
täviä on tarjolla monipuolisesti. Pitkänmatkalaisille 
on järjestetty majoitus. 

Ilmoittautuminen 31.7 mennessä: 
Ilkka Leinonen, puh. 050 482 1216
Hannu Valkonen, puh. 040 754 4510

Lisätietoja tapahtumasta:
www.evankelioi.net/oulunseutu 

torstaisin klo 12.15 
5.7. Maija Tynkkynen 
12.7. ja 19.7. Hanna Savela 
26.7. Maija Tynkkynen

Ohjelma 5 e

torstaisin klo 19 
2.8. Michael Gailit, Itävalta 
9.8. Maija Tynkkynen 
16.8. Tuomas Pyrhönen 
23.8. Jari Piikki

Tuomiokirkko: Juha Matti 
Visuri ja Satu Marjaana Poh-
janvesi, Heikki Tiirola ja Terttu 
Annikki Lehmikangas, Katri 
Maria Vilhelmiina Kaurala ja 
Mikael Matias Häli, Pekka Ta-
pio Jokisuu ja Maria Kristiina 
Keränen.
Karjasilta: Pekka Kalevi Rautio 
ja Marja-Kaisa Tuulia Kujala, 
Jarmo Juhani Niskala ja Marika 
Susanna Heikkilä, Hannu Ilma-
ri Pohjola ja Heli Eini Ursula 
Partanen, Timo Pekka Salmi ja 
Niina Karoliina Jäntti, Tuomas 
Sakari Saarinen ja Saara Maria 
Tuomikoski, Kalle Antero Kan-
gas ja Tiina Johanna Määttä, Vil-
le-Heikki Olavi Eroma ja Marja 
Ilona Koistinen, Edwin ’t Lam ja 
Minna Kristiina Hagman.
Tuira: Juho Otso Nevatalo ja 
Satu Mirjami Tölli, Aki Tapani 
Tienvieri ja Sari Kristiina Sipilä, 
Pekka Johannes Kuusisto ja 
Sirpa Liisa Kaarina Vähäaho, 
Markus Timo Daniel Hautala 
ja Heli Irene Parviainen, Aarne 
Heikki Kalervo Hautajärvi ja 
Heidi Elina Inkeri Kuiri, Jani 
Kristian Ailovuo ja Niina An-
nika Salminen, Antti Markus 
Kullervo Vähäkangas ja Kaija 
Emilia Väliverronen, Toni 
Kristian Pintamo-Kenttälä ja 
Ruuth Marjaana Heikkinen, 
Terho Antero Leskelä ja Veera 
Leena Emilia Manninen, Matti 
Oskari Tervo ja Tanja Tuulikki 
Ohtonen, Kimmo Ville Väinä-
mö Partanen ja Pia Pauliina 
Pietinhuhta, Aki Tapio Hytönen 
ja Miia Inkeri Räihä, Janne Sa-
muli Jurvelin ja Nina Susanna 
Erkoma, Esa Pekka Tapio Viip-
pola ja Anna Pauliina Huhtelin, 
Harri Kalevi Kiviniemi ja Auni 
Inkeri Annukka Oikarainen, 
Juha Tapio Keränen ja Katja 
Sisko Hannele Sarajärvi.
Oulujoki: Jani Petteri Jor-
manainen ja Anu Katariina 
Lassuri, Janne Tapani Jääskelä ja 
Maria-Helena Roininen, Reijo 
Iisakki Sallinen ja Maija Tellervo 
Suoranta, Timo Olavi Runtti ja 
Johanna Anneli Pellikka, Mika 
Petteri Kuparinen ja Kirsi Han-
nele Luoto.

Tuomiokirkko: Tatu Kalle 
Antero Eilola, Tinja Aava Alina 
Leinonen, Lenni Eskeli Ruot-
salainen.
Karjasilta: Riina Maria Vaara, 
Olli Jaakko Antti Alamikkelä, 
Ronja Sofia Heikkinen, Siiri 
Aino Aliisa Honkela, Maeve 
Aino Hussey, Matilda Anna 
Sofia Isokangas, Isla Maria 
Itkonen, Matti Eemeli Kurttila, 
Nikolas Tiitus Oskari Leskinen, 
Wiljami Anssi Oskari Niemelä, 
Veela Aleksandra Nikula, Jenna 
Sofia Niskala, Elias Verneri 
Pitkänen, Eemil Iisakki Rajala, 
Anna Emilia Siikanen, Jenni 
Katariina Sipilä, Jooa Jaakko 
Matias Säkkinen, Iiro Topias 
Tapaninen, Lassi Markku Il-
mari Tumelius, Valde Johannes 
Ämmänpää, Lauri Sakari Oja, 
Valtteri Elias Puhakka.
Tuira: Oona Ilona Kansanen, 
Jeremias Antti Samuel Aitta, 
Beata Lumia Holappa, Luukas 
Aleksanteri Kangasniemi, Viivi 
Lea Emilia Kynsilehto, Veera 
Anna Eriika Leskelä, Aaro Olavi 
Liedes, Eetu Viljami Luolavirta, 
Unna Katariina Mikkonen, Na-
na Eveliina Määttä, Topi Onni 
Taavetti Nätti, Sandra Camilla 
Palinsaari, Niilo Jeremias Pelto-
la, Annika Emilia Sammallahti, 
Aaro Vihtori Schutskoff, Sini 
Maria Tolonen, Alisa Fiia Maria 
Kallo, Kaarlo Aukusti Penttilä, 
Nooa Brian Riecks, Paulus 
Joonatan Aho, Arttu Tapani 
Jaakkola, Oskari Tuukka Viljami 
Jokelainen, Eemeli Onni Verne-
ri Kaisto, Otso Aukusti Karin-
salo, Siiri Hilla Elina Kauppila, 
Eetu Heikki Tapio Keränen, 
Eedla Alina Sorvari, Milka Hilja 
Matilda Tienvieri.
Oulujoki: Alisa Emilia Hauta-
järvi, Kasperi Johannes Jorma, 
Katri Maija Matilda Koski, 
Tiina Elisa Koski, Sara Kastan-
ja Kastehelmi Murto, Petrus 
Aleksi Okkonen, Jimmy Paul 
Oliver Pöykiö, Helmiina Eerika 
Raudaskoski, Vanessa Minttu 
Marianne Kovalainen, Miro 
Eemil Fyrstén, Minttu Eveliina 
Ikonen, Jeeli Nikolai Lukka, 
Ville Matias Nivala, Aino Maria 
Raitanen, Juho Verneri Rautio, 
Annalotta Helene Saari, Riku 
Henrik Siliämaa, Jasper Pet-
teri Holappa, Senja Mikaela 
Tiirola.

Tuomiokirkko: Väinö Armas 
Anttila 89 v, Margit Anneli 
Jurvansuu s. Pernu 71 v, Hilkka 
Anja Emilia Lohikoski s. Ojala 
72 v, Eero Mikael Järvenpää 61 
v, Bertha Johanna Seppälä s. 
Pikkarainen 89 v.
Karjasilta: Eeva Inkeri Koleh-
mainen 92 v, Yrjö Ilmari Junttila 
85 v, Terttu Inkeri Saastamoinen 
s. Partanen 69 v, Reijo Pekka 
Ollikkala 57 v, Jukka Pekka 
Tapani Fröjd 51 v.
Tuira: Marko Mika Juhani 
Kilpiä 37 v, Ester Margareeta 
Räisänen s. Pikkarainen 89 v, 
Aake Severi Nikula 90 v.
Oulujoki: Eeva Johanna Jär-
velin s. Heinonen 64 v, Matti 
Henrikki Marttila 75 v.
 

Ylikiimingin kunnan 
140-vuotisjuhla

sunnuntaina 8.7.2007
Klo 10

Juhlajumalanpalvelus Ylikiimingin kirkossa
Toimittaa kappalainen Olavi Isokoski
Saarnaa kirkkoherra Paavo Moilanen

Tekstinlukijoina kunnanjohtaja Kaarina Daavittila  
ja diakonissa Kati Riipinen

Kirkkokuoro, johtaa Leo Rahko
Ylikiimingin Puhaltajat

Seppeleen lasku sankarihaudalle
Kunniavartio

Klo 11–13
Tervehdysten vastaanotto

 Harjurinteen koululla, Koulutie 2 
Juhlakahvitus

Klo 13
Pääjuhla 

Harjunkaaressa, Koulutie 1, 
Juhlapuhujana ministeri Paula Lehtomäki
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Lastenpäivät on tarkoitettu 7–12-vuotiaille oululaisille tytöille ja pojille.

L apsilauma juoksee kovaa 
vauhtia ohi. Toinen lapsilau-
ma vipeltää toiseen suuntaan. 

Kolmas lauma rynnii muuten vain 
rivakasti matkalla päämäärään, josta 
ei saa mitään selvää. 

Pilteillä on päättäväinen ilme; ei 
tässä kuule ihan huviksi juosta.

Joku voisi kuitenkin kysyä taka-
vuosien huolestuneen kirkonmie-
hen tavoin: Minne nämä ihmiset 
ovat oikein matkalla?

Kirkonmies oli huolestunut lau-
mansa taivastiestä. Mutta näistä 
kirmaavista lapsista ei tarvitse olla 
huolissaan. He ovat Oulun evan-
kelis-luterilaisten seurakuntien 

lastenpäivillä Hietasaaren kaupun-
kileirikeskuksessa.

Lapset juoksevat rasteilta rasteille 
suorittamaan kivaa ja jännittävää 
tehtävää. Homma on niin mukava, 
että on ihan pakko panna juoksuksi. 
Muuten ei tule voitto kotiin.

Lapsia on Hietasaaressa juhan-
nuksen aatonaattona ekstramäärä, 
sillä Lämsänjärven vastaavan tapah-
tuman lapset ovat tulleet kylään jo 
aamutuimaan. 

Lapsia on paikalle miltei 150. Jo 
yksin Hietasaaressa voi olla tavalli-
sena päivänä liki sata lasta.

Leiriteatteri esittää koko po-
pulalle huolellisesti harjoitellun 

Kakaroiden paljous täyttää 
Hietasaaren leirikeskuksen

Lastenpäivät on tarkoitettu 7–12-vuotialle oululaisille ty-
töille ja pojille.

Lapset ovat leirillä lomalla. Lastenpäivillä on ohjattua 
toimintaa, hartaushetkiä, leikkejä, askartelemista, pelaa-
mista ja retkeilyä.

Päiville voi ilmoittautua  paikan päällä samana päivänä, 
jona lapsi aloittaa lastenpäivillä. Kaikki halukkaat lapset 
pääsevät mukaan. Jotkut lapset viettävät miltei koko kesän 
lastenpäivillä ja tulevat seuraavanakin vuonna mukaan. Toi-
set lapset saattavat olla mukana päivän tai pari.

Lastenpäivät ovat avoinna joka arkipäivä kello 10-15 
Hietasaaren kaupunkileirikeskuksessa (Hietasaarentie 19 
ja Lämsänjärven kaupunkileirikeskuksessa (Hiihtomäentie 
29) 27.7 saakka. Sanginsuun seurakuntakodilla lastenpäivät 
ovat tämän kesän osalta jo ohitse.

näytelmän Peter Pan. Lapsitähdet 
vetävät traagisetkin kohdat suu 
hymyssä läpi.

Leirin lapset ovat kuulemma 
kilttejä, mutta silti oikeita lapsia. 
Muuan poika yrittää karata oh-
jaajalta eikä ohjaajalla ole muuta 
mahdollisuutta kuin käyttää ko-
via otteita. 

– Otanko syliin ja miltä se sit-
ten tuntuu? 

Leiriä vetävät 
ammattilaiset

Vanhemmissa pojissa riittää pi-
telemistä. Onneksi leiriä vetävät 
alan ammattilaiset. Hekin joutu-
vat käyttämään komentoääntä yh-
den jos toisenkin kerran.

Lapsilla riittää virtaa. Heidän 
puuhailuaan katsoessa tulee näl-
kä, mutta syököön se, joka puu-
hannutkin. 

Kaikille lapsille tarjotaan päiväs-
sä lämmin ateria, ilmaiseksi. Itse 
asiassa koko toiminta on ilmaista, 
mikä nykyajan rahankiskomis-
mentaliteetissa tuntuu suorastaan 
häpeämättömältä.

Jotkut vanhemmat ovat luulleet, 
että lastenpäivät on jonkinlainen 
hoitopaikka, vaikka se on seura-
kunnan leiri. 

PeKKa HeLin

Perinteiset urkuvartit 
soivat tuomiokirkossa

Oulun tuomiokirkossa voi nauttia perinteisistä urkuvarteis-
ta heinäkuun loppuun saakka. Musiikista vastaavat kanttori 
Hanna Savela ja urkuri Maija Tynkkynen. Urkuvartit alka-
vat joka torstai klo 12.15 ja niihin on vapaa pääsy. 

Elokuussa Oulun tuomiokirkossa soivat urkukonsertit 
torstaisin klo 19. Ohjelmassa on muun muassa teoksia sak-
salaiselta barokkisäveltäjältä Dietrich Buxtehudelta, jonka 
kuolemasta tulee tänä vuonna kuluneeksi 300 vuotta. 

Urkukonsertit aloittaa 2.8. itävaltalainen Michael Gailit. 
Tuomiokirkkoseurakunnan urkurin Maija Tynkkysen vuoro 
on 9.8. Joensuun seurakunnan urkuri Tuomas Pyrhönen 
aloittaa konserttinsa 16.8. improvisaatiolla. Konserttisarjan 
päätteeksi 23.8. kuullaan Vuoden kanttoria Jari Piikkiä Ju-
van seurakunnasta. 

Konsertteihin on vapaa pääsy. Ohjelmalehtisen hinta on 
5 euroa.

Ortodoksien perinnekalmisto 
käyttöön Oulujoella

Syksyllä 2007 ortodoksien perinnekalmisto otetaan virallisesti 
käyttöön Oulujoen evankelis-luterilaisella hautausmaalla.

Hautausmaalle on 1900-luvulla haudattu lukuisa joukko 
niin Karjalan pakolaisia kuin viime sotien jälkeen luovute-
tusta Karjalasta Oulun alueelle siirtyneitä ortodokseja. Hau-
tausmaan reunaan on muodostunut ”ortodoksinen osasto”, 
jonka seurakunta on säästänyt uusiokäytöltä. Tämän alueen 
on Oulun evankelisluterilainen seurakuntayhtymä Oulu-
joen kirkkoherran Paavo Moilasen myötämielisyydellä ja 
kirkkoneuvoston päätöksellä päättänyt erottaa ortodoksisen 
seurakunnan perinnekalmistoksi.

Ortodoksinen perinnekalmisto tarkoittaa sitä, että kysei-
nen alue on varattu ortodoksien käyttöön. Perinnekalmiston 
luonne edellyttää, että alueelle ei saa pystyttää niin sanottu-
ja standardihautakiviä. Muistomerkeiksi hyväksytään vain 
puiset tai rautaiset hautaristit sekä grobut eli kropnitsat. 
Kropnitsa on haudan päälle tehty rakennelma.

Käytännössä alue säilyy edelleen Oulun evankelis-luteri-
laisen seurakuntayhtymän omistuksessa. Kaikki toiminnat 
hoidetaan Oulun evankelis-luterilaisten seurakuntien hau-
tapaikka-asioita hoitavan toimiston kautta. 

Oulun ortodoksinen seurakunta on luvannut hankkia le-
posijoille muutamia ortodoksisia ristejä. Käytännön asioissa 
seurakunnan apuna toimii Pohjois-Viena -seura. 

Kunnostettuna ja vihittynä ortodoksinen perinnekalmisto 
on kertomassa hienosta karjalaisesta kulttuuriperinnöstä.

Perinnekalmisto siunataan lauantaina 1. syyskuuta kello 
12. Siunaamisen toimittaa Oulun ortodoksisen hiippakunnan 
metropoliitta Panteleimon papiston avustamana.

Tuirassa kuullaan 
kesämusiikkia heinäkuussa

Tuiran kirkossa (Myllytie 5) soi heinäkuussa monipuoli-
nen musiikkisarja, jossa kuullaan musisointia kitaramusii-
kista kuoromusiikkiin. Konsertit alkavat keskiviikkoisin klo 
18.30 ja ne kestävät noin 45 minuuttia.

Musiikkisarjan aloittaa 4.7. Lauri-Kalle Kallunki. Hän 
esittää suomalaisia kansansävelmiä improvisoituna uruilla. 
Tapahtuman alussa yleisöllä on mahdollisuus toivoa omia 
suosikkejaan kansansävelmistä.

Lauri Manninen kierrättää kitaran soitolla kuulijan eri 
maihin 11.7. Esitys alkaa kesäisellä klassismilla Italiasta. 
Sitten siirrytään espanjalaisen kansallisromantiikan kautta 
Etelä-Amerikkaan. Mannisen esitys päättyy Bach-vaikuttei-
seen La Catedraliin. 

Mikko Tuohimaa laulaa ja Christian Ahlskog soittaa 
urkuja 18.7. Urkumusiikissa kuullaan tunnettuja säveltäjiä 
kuten Bachia ja Beethovenia. Kaksikko esittää myös suo-
malaisten säveltäjien tuotantoa.

Viimeisenä keskiviikkona 25.7.  laulaa kanttori Tommi 
Hekkala ja viulua soittaa Maarit Karppelin.

Tilaisuuksiin on vapaa pääsy ja ohjelmalehtinen on ilmai-
nen. Kesämusiikin jälkeen kuulija voi osallistua viikkomes-
suun, joka alkaa kello 20.

S uomen Rauhanyhdistys-
ten Keskusyhdistyksen joh-
tokunnan uudeksi puheen-

johtajaksi on valittu 30. kesäkuu-
ta oululainen rovasti Olavi Voit-
tonen (s.1941). 

Puheenjohtajan tehtävästä väistyi 
oulunsalolainen maanviljelijä Matti 
Lääkkö, joka toimi tehtävässä vuo-
desta 1992 lähtien.

Pirkkalassa syntynyt Voittonen 
on toiminut SRK:n luottamus-
tehtävissä vuodesta 1979 alkaen. 
Vuonna 1985 hänet valittiin jul-
kaisujen toimitusneuvoston pu-
heenjohtajaksi.

Hän on toiminut Oulujoen 

seurakunnan kappalaisena vuo-
sina 1974-2004. Lisäksi hän on 
toiminut Pohjan Prikaatin soti-
laspastorina.

SRK:n johdossa on ollut pappi 
viimeksi vuosina 1978-1983, jolloin 
puheenjohtajana toimi Iin kirkko-
herra Kauko Mäntylä.

Kahden aiemmankin puheen-
johtajan rinnalla pääsihteerinä 
toiminut Aimo Hautamäki ei usko, 
että puheenjohtajan pappistausta 
vaikuttaa SRK:n linjaan.

”Olemme maallikkoliike, mikä 
näkyy siinä, että meillä on puhu-
jina 800 maallikkoa ja 100 pappia. 
Maallikot ja pastorit ovat aina toi-

mineet hyvässä yhteisymmärryk-
sessä,” Hautamäki sanoo.

Hänen mukaansa Olavi Voitto-
sen vankka kristillisyyden tunte-
mus ja taito työskennellä erilaisten 
ihmisten kanssa tulee edesautta-
maan puheenjohtajan tehtävässä 
toimimista.

Päivämiehen vt. päätoimittaja 
Toivo Määttä pitää kirkollisten 
asioiden tuntemusta on suurena 
etuna puheenjohtajalle aikana, 
jolloin kirkon asiat herättävät 
keskustelua.

riiKKa VuOriJärVi

Olavi Voittonen 
SrK:n johtoon
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O ululainen sarjakuvataiteilija 
Ville Ranta on käsitellyt 
paljon uskontoja teok-
sissaan. Saattaa tuntua 

yllättävältä, että kohua kaihtama-
ton pilapiirtäjä kuvailee itseään 
uskonnolliseksi ihmiseksi. 

Ranta on taustaltaan ortodoksi, 
mutta ei kuulu kirkkoon.

– En usko Jumalaan ollenkaan, 
mutta uskonnot kiinnostavat ja 
ärsyttävät minua äärettömästi, 
Ranta paljastaa. 

– Uskon siihen, että uskonnot, 
opit ja pyhät kirjat ovat ihmisten 
keksintöä. Mielenkiintoista on se, 
minkälaisiin tarkoituksiin ihmiset 
käyttävät uskontoja.

Ville Ranta näkee uskonnollisuutta 
myös maallisessa kulttuurissa. Hänen 
mukaansa ihmiset ovat läpikotaisin 
uskonnollisia olentoja.

– Uskonnot ovat minulle kes-
keisessä osassa, kun puhutaan 
yhteiskunnasta ylipäänsä. Län-

simaiden historiaa ei voi 
ymmärtää ollenkaan, jos ei 

tunne uskontojen vaikutusta 
kulttuuriin. Sitä paitsi ihminen 

yrittää aina uskoa johonkin. Mel-
kein kaikki mitä ihminen tekee 
perustuu uskomuksiin. 

nauru ei 
hetkauta pyhää

Alkuvuodesta 2006 Kaltiossa julkais-
tun Muhammed-sarjakuvan aihe-
uttama kohu pani kysymään, eikö 
mikään ole taiteilijalle pyhää.

Ville Ranta näkee asian niin, 
että pyhyyden loukkaaminen on 
oikeastaan mahdotonta. Hänelle 
pyhyys on jotakin joka koetaan, 
eikä jotain auktoriteettien mää-
rittelemää.

– Jos jokin on ihmiselle aidosti 
pyhää, se on hänelle pyhää vaikka 
muut ajattelisivat mitä. Pyhyys 
kestää huumorin ja pilkan.

Rannan mukaan ihmisen vakau-
mus ja ymmärryksen syvyys testataan 
sillä, osaako hän suhtautua huumo-
rilla siihen, mihin uskoo.

– En halua koskaan pilkata pyhyyt-
tä enkä uskoa sinänsä. En myöskään 

halua pilkata ketään henkilökoh-
taisesti, Ranta vakuuttaa.

Jos uskonnolliset järjestelmät 
kestävät heikosti naurunhörähte-
lyä, se voi johtua siitä, että huu-
mori paljastaa tekopyhyyden ja 
itsepetoksen. 

– Sitä paitsi uskontojen nimissä 
harjoitetaan paljon valehtelua ja 
vallankäyttöä. Siksi uskontoja pi-
tää kritisoida ja niistä keskustella.

Kyseenalaistaminen 
uskontona

Ville Ranta näkee maailmassa pal-
jon kaoottisuutta, epävarmuutta ja 
ristiriitoja. Hän ymmärtää mik-
si ihmiset etsivät totuuksia, johon 
turvautua. 

– Pelkojen torjumiseen menee 
hirveästi henkisiä resursseja. Jos 
ei usko mihinkään, elämää on 
vaikea kestää.

Suhteellisien totuuksien maail-
massa sarjakuvataiteilija myöntää 
itsekin etsivänsä totuutta. Hänen 
taktiikkansa ei kuitenkaan ole tar-
rautuminen auktoriteettien lau-
sumiin totuuksiin, vaan kaiken 
kriittinen koettelu.

Taide on 
jumalayhteyden etsintää

– Kyseenalaistan kaiken ja kat-
son, mitä jää jäljelle. Se on minun 
tapani uskoa.

Paradokseja ei 
voi välttää

Aivan kaikkea Ville Rannan ei sen-
tään tarvitse kyseenalaistaa. Yk-
si on luovuuden hetkinä syntyvä 
syvä mielekkyyden tunne.

– Silloin kaoottisuus alkaa soida. 
Itseni ja maailman välille löytyy 
yhteinen rytmi.

– Taiteilijana tavoittelen pyhyyttä, 
jonkinlaista jumalayhteyttä.

Eikö tässä ole paradoksi? Ranta-
han ei myönnä uskovansa Juma-
laan eikä edes ainoan totuuden 
olemassaoloon.

– Uskon että on henkisiä ulot-
tuvuuksia. Taiteilijana en voi olla 
materialisti.

– Jos haluaa päästä asioihin syvälle, 
paradokseja ei voi välttää.

riiKKa VuOriJärVi

Kesäksi 
yleisövessoja 

Oulun 
hautausmaalle
Oulun hautausmaalle, Intiön 
kaupunginosaan, on hankit-
tu kesäajaksi kaksi Bajamaja-
merkkistä yleisövessaa. Inti-
ön kappelin läheisyydessä si-
jaitsevassa Bajamajassa on 
omat kemialliset vessat nai-
sille, miehille ja liikuntara-
joitteisille. Hautajaishuoneis-
ton ja sankarihautojen välis-
sä sijaitsevassa yleisövessas-
sa on omat paikat naisille ja 
miehille.

Yleisövessojen käyttö on 
maksutonta ja ne ovat hauta-
usmaalla syyskuun loppuun. 
Bajamajat siivotaan aina 
maanantaisin ja perjantaisin. 
Yleisövessojen siisteydestä 
ja huollosta vastaa Lassila & 
Tikanoja Oyj.

Suvivirsi 
on suosikki 
verkossakin

Hää- ja kastevirret ovat olleet 
verkkovirsikirjan suosituim-
pia virsiä alkukesän aikana. 
Suosituimpien virsien listalla 
on perhejuhlista tuttuja vir-
siä, mutta mukana on myös 
vähemmän soitettuja. Verk-
kopalvelun eniten etsityt vir-
ret ovat Suvivirsi, Se tuntee 
onnen syvän -häävirsi ja Ys-
tävä sä lapsien. 

Kaikkiaan verkkovirsikirjan 
sivuilla on käyty vajaassa kuu-
kaudessa 5 400 kertaa.

Sivuilla tutustutaan useam-
paan virteen kerrallaan ja sen 
sanoja tutkitaan tarkkaan. 

Kävijätietojen mukaan mel-
kein jokaista virttä on etsitty 
ja esimerkiksi vielä sadante-
nakin listassa olevaa virttä 622 
on ladattu 39 kertaa.

Virsikirjan käyttäjistä noin 
kolmannes löytää sivuille 
Google-hakupalvelun ja 25 
prosenttia kirkon verkko-
palvelun eli evl.fi-palvelun 
avulla.  Noin 20 prosentilla 
on verkkovirsikirja on omalla 
koneella kirjanmerkkinä ja yli 
4 prosenttia löytää palvelun 
Wikipedia -verkkotietosana-
kirjan sivujen kautta.

Verkkovirsikirja on 
laaja tietopankki

Yli vuoden käytössä olleessa 
verkkovirsikirjassa on mah-
dollisuus etsiä virsi tekstin, 
numeron, teeman, säveltä-
jän tai sanoittajan nimen 
sekä raamatunkohdan tai 
virsikirjaan liittämisvuoden 
mukaan.

Sivuilta saa myös tietoa 
yksittäisen virren syntypro-
sessista ja virsikirjan vaiheista. 
Virrestä voi olla linkki kirk-
kovuoden kohtaan tai myös 
Sibelius-Akatemian vanhoihin 
nuottikäsikirjoituksiin, joka 
esittelee varhaisimpia Suo-
messa muistiinkirjoitettuja 
versioita sävelmästä. Verk-
kovirsikirja löytyy osoitteesta 
evl.fi/virsikirja.

KT

Sarjakuvataiteilija Ville rannan pilkkakirves osuu tekopyhyyteen ja vallankäyttöön uskontojen ni-
missä, mutta yksittäisiä ihmisiä hän ei halua pilkata.
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Israelilaiset tuhosivat 
kaupunkeja maan tasalle 
ja uhrasivat niiden 
väestön Herralle, Vanha
testamentti kertoo. 

V anhassa testamentissa tuntuu her-
rastelevan ankara Jumala, joka vaatii 
ihmisuhreja omaksi kunniakseen. 
Miltä tuntuu seuraava maistiainen 

Joosuan kirjasta?  
”Herra oli kovettanut vihollisten sydämet 

ja saanut heidät käymään sotaa Israelia vas-
taan, jotta heidät voitaisiin julistaa Herralle 
kuuluvaksi uhriksi ja säälimättä tuhota sen 
käskyn mukaisesti, jonka Herra oli antanut 
Moosekselle.” (Joosua, 11:20)

Ja heti perään toinen raflaava ote Isosta 
Kirjasta, kuvaus tappajaisista, joista nykyään 
saisi välittömästi passituksen Haagin kan-
sainväliseen rikostuomioistuimeen:

”Kun israelilaiset olivat autiomaassa kau-
pungin ulkopuolella lyöneet Ain miehet, 
jotka olivat seuranneet heidän kannoillaan, 
ja nämä oli surmattu viimeiseen mieheen, 
israelilaisten sotajoukko palasi Aihin, ja 
loputkin kaupungin asukkaat surmattiin. 
Tuona päivänä saivat surmansa kaikki Ain 
asukkaat, kaksitoistatuhatta miestä ja nais-
ta... Israelilaiset noudattivat kaikessa käskyä, 
jonka Herra oli Joosualle antanut.” (Joosua, 
8:24-27).

Rankkaa tekstiä, niin rankkaa, että jo antii-
kin aikana Markion-niminen heppu epäili, 
että Raamatun testamenteissa seikkailevat 
tyystin eri jumalat.

Jumalan hyvä on erilainen 
kuin ihmisen hyvä

Mitä tekstistä sanoo teologian tohtori, pas-
tori Kari Kuula? Hän on eksegeetti, tiede-
mies, jonka leipälaji on Raamatun selittä-
minen.

– Hämmentävä kohta Raamatusta, Kuula 
toteaa kaupungin hävittäjäisistä.

Kuulan mukaan rankoista teksteistä nä-
kyy jumalakuvan järkyttävyys, Jumala, joka 
on ihmisten oikeustajun vastainen, kova ja 
väkivaltainen.

Kuulan mukaan väkivaltaista jumalakuvaa 
ei voi kuitenkaan tyystin selittää pois.

Jumala on arvaamaton ja arvoitukselli-
nen. Häntä ei voi mitata ihmisen järjellä 
eikä mittapuulla.

Jumala on hyvä, mutta eri tavalla kuin 
ihminen kokee hyvän tai mihin hänen jär-
kensä yltää. Jumalan hyvyydessä on ihmiselle 
pelottava puoli. 

Yksi Vanhan testamentin järkyttävimmis-
tä kohtauksista kertoo kuinka Jumala vaatii 
Abrahamia uhraamaan poikansa Iisakin.

– Tätä on pidetty vaarallisena kohtana. 
Siinä on vihjaus, että ihminen voi joutua 
samaan tilanteeseen. 

Vanhan testamentin Jumala ei ole ankara  
ainoastaan sodassa tai Abrahamia kovistel-
taessa. Hän käskee tappamaan isäänsä lyö-
neet pojat ja teloittamaan sapatinrikkojat. 

Kuula uskoo, että edes Vanhan testamentin 
aikoihin näitä ohjeita ei noudatettu kirjai-
mellisesti.

Murrosikäisiä kakaroita on ollut ennen-
kin. Joku järki on ollut ennen vanhaankin. 
Ei kai lapsia tapeta tyhjän takia? Tuskinpa 
polttopuita sapattina kerännyt juutalaismies 
kivitettiin todellisuudessa hengiltä? Kuula 
ihmettelee.

Yksi Vanhan testamentin kauheista ta-
rinoista kertoo Akanista, joka otti itselleen 
saalista, joka oli tarkoitettu Herran uhriksi. 
Herra osoittaa arvalla kivitettäväksi Akanin, 
miehen, joka varasti itseltään Jumalalta. 
Varas mäiskitään hengiltä ja Herran viha 
israelilaisiin leppyy.

Kyseessä on 
sama Jumala 

Uuden testamentin Jumalaa pidetään ar-
mahtavana ja rakastavana. Vanhassa testa-

mentissa Jumala näyttäytyy oikuttelevana 
hirmuvaltiaana.

– Uuden testamentin Jumala on sama Ju-
mala kuin Vanhassa testamentissa. Tämä on 
klassinen kristillinen käsitys, Kuula sanoo.

– Mielestäni Jumala ei oleellisesti muu-
tu.

Myös Uuden testamentin Jumalalla on 
pelottavat, vaaralliset ja selittämättömät 
piirteensä. Väkivalta rehottaa myös Uudessa 
testamentissa. Jeesus itse kuolee ristillä ih-
misten pelastamiseksi.

– Sitä ei voi järjellä selittää. Tapahtuma 
on arkijärjen vastainen. Miksi Jumala tarvitsi 
Poikansa kuoleman? Olisiko hän voinut olla 
armollinen ilman Poikansa sovitusta? Nyt 
Jumala kärsii itse, Kuula kuvaa. 

Kristuksen risti on vähän samanlainen 
kuin tapahtumat Vanhassa testamentissa, 
ihmisen järjen, käsityskyvyn ja moraalin 
ylittäviä.

Kuula epäilee kuitenkin Vanhan testa-
mentin kertomusten tarkkuutta, vaikka 

Vanhan testamentin Jumala on julma ja ankara

suurissa linjoissa Vanha testamentin historia 
pitää kutinsa.

– Sotakuvauksia on ehkä liioiteltu. Sotia 
on todella käyty,  mutta niiden ihmeenomai-
suutta on väritetty.

Mutta Kuula kertoo esimerkin Jeesuksen 
ajan Palestiinasta. Juutalaiset opettajat, rab-
bit pitivät Vanhan testamentin kertomuksia 
kuvaannollisina. Sotakertomuksista etsittiin 
hengellistä opetusta. Ihmisen sielu oli kuin 
Israelin kansa. Valloitussodat tulkittiin ver-
taukseksi sielun parannuksen teosta.

Israel tuhosi Vanhassa testamentissa  ko-
konaisen kaupungin. Se selitettiin, että  sie-
lun piti hävittää itsestään synnin.

Jumalan kolminaisuus näkyy 
Vanhassa testamentissa

Kolminaisuusopin mukaan Jumala on kol-
miyhteinen: Isä, Poika Ja Pyhä Henki.

On sanottu, että Vanhassa testamentis-
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markionin mukaan 
testamenteissa on 

eri Jumala
Markion (n. 110–160) oli  yksi varhaisen kristillisen kirkon tun-

netuimpia katolisen valtavirran ulkopuolella vaikuttaneita 
opettajia. Markion teki jyrkän eron vanhatestamentillisen luojaju-
malan ja Jeesuksen Isän välillä. 

Markionin mukaan kyse on kokonaan eri jumalista. Luojajumala 
on ankara tuomari, kun taas Jeesuksen Isä on hyvä ja armahtava. 

Markion ajatteli Jeesuksen ilmoittaneen aiemmin tuntemattoman 
hyvän jumalan. Joidenkin Markionin vastustajien mukaan hän piti 
Vanhan Testamentin jumalaa jopa pahana.

Vanhatestamentillisen Jumalan myötä Markion hylkäsi myös 
Vanhan Testamentin. 

Markionin sanotaan luoneen ensimmäisen uusitestamentillisen 
kaanonin kokoamalla hyväksymänsä varhaiskristilliset kirjoituk-
set. Evankeliumeista Markion hyväksyi vain muokkaamansa ver-
sion Luukkaan evankeliumista. Niinikään hän hyväksyi vain osan 
Paavalin kirjeistä. 

Markionin mukaan oikea kristillinen oppi oli Paavalin jälkeen 
päässyt saastumaan ja hänen tavoitteenaan oli palauttaa oppi alku-
peräiseen asuunsa.

Markion perusti oman markionilaisen kirkkonsa, joka oli merkit-
tävä kilpailija katoliselle kristinuskolle toisen vuosisadan jälkipuolis-
kolla. Kristillisen kirkon valtavirta on kuitenkin jo Markionin ajoista 
lähtien tuominnut Markionin harhaoppiseksi.

Vanhan testamentin Jumala on julma ja ankara

sa ei esiinny kolmiyhteistä Jumalaa, koska 
Kristus ei ole vielä tullut ihmiseksi. Pyhän 
Hengen vuodatuskin tapahtuu Uudessa 
testamentissa.

Miksi Jahve ei kertonut kansalleen tosiole-
muksestaan? Todistaako tämä, että Jahve ja 
Jeesuksen isä ovat sittenkin eri heppuja?

Vanhassa testamentissa on Kuulan mu-
kaan välähdyksiä, jotka jäävät epäselviksi. 
Jumala esimerkiksi ilmestyy Abrahamille 
kolmen miehen hahmossa.

Vanhassa testamentissa on myös tunnettu 
Messiaan kuvaus Jesajan kirjassa. Messias 
on kipujen mies, jota kukaan ei saattanut 
katsoa. Hän on kuin ilmetty Kristus kärsi-
myksensä keskellä.

Kristillisen ajattelun mukaan Jumala on 
aina ollut kolmiyhteinen, mutta Hän on sa-
lannut sen, kunnes kaikki Jumalan persoonat 
ovat ilmaisseet itsensä, Kuula sanoo.

Vanha testamentti oli 
kristityille raamattu 

Suomen teologisessa instituutissa työsken-
televä eksegeetti Timo Eskolan mielestä on 
aivan selvää, että Vanha testamentti ja Uu-
si testamentti kertovat samasta Jumalasta. 
Kristityille Vanha testamentti oli heidän Raa-
mattunsa vielä silloin kuin nykyistä Uutta 
Testamenttia ei oltu koottu.

Jeesuskin viittaa jatkuvasti Vanhaan tes-
tamenttiin. Hän puhuu profeetoista tavalla, 
joka kertoo selvästi, että Kristukselle Vanha 
testamentti ei ollut tyhjää puhetta mennei-
syydestä.

Apostoli Paavali puolestaan oli fariseus, 
kirjanoppinut. Hän oli perehtynyt nimen-
omaan Vanhaan Testamenttiin. Paavali 
viittaa säännöllisesti  Vanhan testamentin 
eri kohtiin ja käyttää sitä rikkaasti. Paava-
likin otti Vanhan testamentin ilmoituksen 
täydestä.

Dosentti Eskolan mukaan radikaaliteologit 
ovat vastakohtaistaneet testamenttien teks-
tejä ja asettaneet ne toisiaan vastaan.

ilman Vapahtajaa ihminen 
tuhoutuu aina

Kaupungin tuho Vanhassa testamentis-
sa kertoo Eskolan mielestä siitä, että ilman 
Vapahtajaa ihminen tuhoutuu joka tapa-
uksessa.

Se antaa vakavan kuvan Jumalasta, Es-
kola sanoo.

Eskola antaa esimerkin Uudesta testamen-
tista. Rakennusmiehet olivat rakentaneet 
tornia, mutta se oli kaatunut  ja surman-
nut useita ihmisiä. Olivatko nämä miehet 
syntisiä?

Jeesuksen mukaan samalla tavalla hukku-
vat kaikki, joilla ei ole Vapahtajaa. Ihmisen 
asema Jumalan edessä on aina sama, oli aika 
mikä tahansa.

Eskolan mukaan kolmiyhteinen Jumala 
esiintyy Vanhassa testamentissa tavan takaa. 
Jotkut teologit ovat vain halunneet kiistää, 
että myös Pyhä Henki ja Messias esiintyvät 
teksteissä.

Jumalan eri persoonissa  puhutaan Van-
hassa testamentissa, huomauttaa Eskola.

Jotkut radikaaliteologit ovat Eskolan 
mukaan esittäneet ajatuksen, että Vanhas-
sa testamentissa mikään ei viittaa Uuteen 
testamenttiin.

Silloin ei tarvitse edes huomata niitä Van-
han Testamentin ilmauksia, jotka  kertovat 
tulevasta.

Testamenttien välistä ristiriitaisuutta on 
Eskolan mukaan liioiteltu.

– Nykypäivän teologiset suuntaukset ovat 
yleensä jättäneet tällaisen jo taakse.
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israelilaiset raunioittivat vanhaa 
asutusta, kun he valloittivat 
Luvatun maan.
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Messu su 8.7. klo 10 
kirkossa, liturgia ja 
saarna Aino Pieskä, 
avustaa Ilkka Torn-
berg, kanttorina Juha 
Pöykkö. Virret: 168:1-
3, 131, 178:1-4, 419:3, 310:1-, 224, 
178:5. Kolehti seurakuntien vapaaeh-
toistyön tukemiseen ja vahvistamiseen 
Kirkkopalvelut ry:n kautta.
Hartaus to 12.7. klo 14 Alatemmeksen 
vanhainkodilla.
Sanajumalanpalvelus su 15.7. klo 10 
kirkossa. Saarna ja liturgia Kimmo 
Helomaa, kanttorina Juha Pöykkö. 
Virret: 520:1-3, 323:1 ja 5, 262, 414:4 
ja 7, 544:1-, 329:5. Kolehti rovastikun-
tamme ystävyysseurakunta Jaaman 
seurakuntaelämän tukemiseen.
Tulossa: Syksyllä alkaa Solmuja pa-
risuhteessa -parisuhdekurssi. Ryhmä 
kokoontuu 8 kertaa pääosin keskiviik-
ko-iltaisin klo 18-21. Ryhmään otetaan 
neljä paria. Kurssi auttaa luottamuk-
sellisesti käsittelemään suhteessa 
olevia solmukohtia, jotka eivät tunnu 
aukeavan. Vetäjinä diakonissa-esh 
Sinikka Ilmonen, p. 044 7521 226 ja 
seurakuntapastori Kimmo Helomaa, p. 
044 7521 235. Kurssista vastaa Kataja. 
(www.parisuhdekurssi.fi)
Ajanvaraus diakoniatoimistoon: 
Tupos ma ja to klo 9-10 Marja-Liisa 
Hautamäki, p. 044 7521 227. Kirkon-
kylä Sinikka Ilmonen ke ja pe klo 9-10, 
p. 5621 226 tai 044 7521 226.
Lähetystyö kiittää juustomaidon 
lahjoittajia, talkoolaisia ja ostajia.
Nuoret ja varhaisnuoret: Nuorten 
leiri  31.7.-2.8. Tyrnävän kesäkodilla. 
Leirimaksu 15 euroa, sis. kuljetuksen, 
ruokailut, leiriohjelman ja vakuutuk-
sen liminkalaisille. Ilmoittautumiset 
seurakunnan nuorisotyönohjaaja 
Maria Matilainen, p. 044 7521 225.
Partio: Pe 6.7. Make päivystää par-
tiotoimistossa klo 13-15. Pe 13.7. 
Make päivystää partiotoimistossa klo 
13-15. Havas-lippalakkeja myynnissä 
partiotoimistossa päivystysaikoina tai 
sopimuksen mukaan. Hinta Havakseen 
osallistuville 5 e/ kpl, muille 10 e/ kpl. 
Lakkeja myydään Havas-vaelluksen 
hyväksi. Osta lakki ja tue Havas-vael-
lusta! Havas-Pökkelö Suolahdesta 
Ähtäriin 15.-21.7. Partiotoimisto, p. 
562 1223, Make käsipuhelin 044 7521 
223. Sähköposti markku.korhonen@
evl.fi. www.niittykarpat.fi. 
Rauhanyhdistys: Pe 6.7. klo 19 nuoti-
oilta Sari ja Juha Kurtilla. Su 8.7. klo 14 
seurat Alatemmeksen vanhainkodilla 
ja klo 17 seurat ry:llä.
Kastettu: Oskari Ilmari Berg, Peitsa 
Johannes Kukkola, Tiitus Jalmari 
Maalo, Nelli Vilmiina Pulkkinen  ja 
Ola Valtteri Ylimartimo.
Vihitty: Jarmo Kristian Drushinin ja 
Päivi Elisa Lehtosaari, Marko Mikael 
Viinamäki ja Sanna Maria Pitkänen 
sekä Jani Petteri Hauru ja Marja He-
lena Paaso.
Kuollut: Sakari Viljami Mällinen 73 v 
9 kk 13 pv ja Helmi Katariina Karling 
e. Honka 100 v 2 kk 18 pv.
Limingan srk:n kotisivut: www.limin-
ganseurakunta.fi
Seurakuntatalolle jäänyt keväällä 
lasten valkoiset ja siniset pikkukengät. 
Kengät saa tuntomerkkejä vastaan 
kirkkoherranvirastosta.

Lumijoki

Muhos

5.7.–19.7.2007 seurakuntaviikko

Hailuoto

Kempele

Haukipudas
Kiiminki

Liminka
Su 8.7. klo 10 sa-
najumalanpalvelus, 
Samuel Mäkinen.
Ti 10.7. klo 18 raa-
mattu- ja rukousilta 
Kirkonmäellä.
Ke 11.7. klo 18 lauluilta Intian 
orpokodin hyväksi Salli Taustalla, 
Järventakusta 67. Vieraana Tuulikki 
Teppo Intiasta.
To 12.7. klo 19 urkukonsertti, Essi 
Takkinen.
Su 15.7. klo 10 sanajumalanpalvelus, 
Samuel Mäkinen.
Su 15.7. klo 19.30 konsertti kirkossa 
- Bachista Siionin virsiin, Seppo Laa-
manen, sello ja Jouni Somero, piano. 
Vuosilomia: kirkkoherra 15.7. saakka, 
diakoniatyöntekijä 25.7. saakka, suntio 
5.8. saakka ja kanttori 16. - 27.7. ja 6. 
- 19.8. Papin tavoittaa numerosta 040 
743 0371 ja suntion 040 585 8010. 
Kirkkoherranvirasto suljettu 15.7. 
saakka. Virkatodistukset saa Oulun 
keskusrekisteristä, p. 316 1300. 

Messu kirkossa su 
8.7. klo 10, liturgia 
Heinonen, saarna Vä-
häkangas, kanttorina 
Sivula. Konfirmoita-
vana kesän 3. leiririp-
pikouluryhmä.
Sanajumalanpalvelus kirkossa su 
15.7. klo 10, liturgia Heinonen, saarna 
Siljander, kanttorina Pohjola.
Kesäillan sävelhartaus kirkossa tä-
nään to 5.7. klo 20, Annaleena Puhto 
huilu ja Ilkka Virta kitara. Iltahartaus 
Pekka Siljander. 
Kesäillan sävelhartaus kirkossa to 
12.7. klo 20, Erkki ja Johanna Mänty-
ranta trumpetti, Minna Pohjola urut. 
Iltahartaus Martti Heinonen. Sävel-
hartauksiin on vapaa pääsy. Ovella 
vapaaehtoinen kolehti. Kahvitarjoilu 
tapulissa lähetystyön hyväksi ennen 
tilaisuuksia klo 19.30 ja tilaisuuksien 
jälkeen.
Alle 10-vuotiaiden sekaleirillä vielä 
tilaa! Leiri alkaa pe 24.8. klo 18 ja 
päättyy su 26.8. Leiri pidetään Iso-
niemen leirikeskuksessa. Ilmoittau-
tumiset Katri Haapakorvalle, p. 045 
657 6122.
Vanhemman väen leiri Isonniemen 
leirikeskuksessa 13.-17.8. Leirimaksu 
10 e. Leirille on linja-autokuljetus. 
Ilmoittautumiset 27.7. mennessä 
diakoniatoimistoon pe klo 9-11, p. 
5472 636 tai Minnalle, p. 040 581 9316 
(13.7. saakka) tai Lailalle, p. 040 866 
8319 (15.7. alkaen). Ilmoittautuneille 
lähetetään leirikirje, jossa tarkemmat 
tiedot leiristä.
Haukiputaan kirkko on tiekirkko 
ja se on avoinna hiljentymistä ja tu-
tustumista varten 11.6.-31.8. ma - pe 
klo 10-18.  
Kirkkokuoro Haukiputaan Laulun 
Kiittää saan -cd-levyä myyvät kuo-
rolaiset, Haukiputaan kirkkoherran-
virasto, Haukiputaan Kirja ja Lahja, 
Oulussa Kirjakauppa Biblia ja Musiik-
ki-Kullas. Cd:n hinta on 18 e.
Suomen vanhoillislestadiolaisten 
seurat Kellon srk-kodissa la 7.7. ja 
su  8.7.
Kellonkartano: raamattusunnuntai 
su 8.7. klo 13 kartanon kirkko, klo 
15 raamattujuhla, 12.-13.7. kirjoitta-

jaleiri, Pirkko Böhm-Sallamo, Tero 
Sallamo.
Rauhanyhdistys: Kello: seurat ry:llä 
su 8.7. klo 17, Urpo Luokkala, Simo 
Saarikoski.
Kuollut: Elvi Koskela 80 v., Sylvi 
Annikki Viittala 77 v., Tyyne Dagmar 
Karonen 76 v.
Avioliittoon kuuluttu: Ilkka Henri 
Kalliopuska ja Kirsi Marjatta Rantahä-
li-Tyni. Ville-Veikko Väyrynen ja Erika 
Anna-Mari Koponen. Lauri Ilkka Hy-
värinen ja Anne Maria Pikkuhookana. 
Kimmo Tapani Koskenkorva ja Anu 
Katariina Ylilauri. Janne Sakari Paitsola 
ja Hanna Maria Asikainen.
Kastettu: Anna Maria Pitkänen, Sonja 
Annika Orvokki Yrttiaho, Anna Helmi 
Aurora Enqvist, Eetu Juhana Koskelo, 
Tino Veikko Juhani Konttila, Eemil 
Sakari Pirilä, Nea Noora Istukaissaari, 
Johanna Mirjami Riipi, Noora Maria 
Malmihuhta, Lauri Henrik Riutta.

Konfirmaatiomessu 
su 8.7. klo 10 Pyhän 
Kolminaisuuden kir-
kossa. Toim. Juntu-
nen, avust. Riihimäki, 
Puolitaival ja Pisilä, 
kantt. Heilimo. Ko-
lehti Kirkkopalveluille, seurakuntien 
vapaaehtoistyön tukemiseen ja vah-
vistamiseen.
Messu su 15.7. klo 10 vanhassa kir-
kossa. Liturgi Riihimäki, saarna Anna-
Maari Ruotanen, kantt. Heilimo. Alfan 
kutsujumalanpalvelus. Kutsumme 
erityisesti kaikkia Alfa-kursseilla olleita 
ja Alfasta kiinnostuneita. Kirkkokahvit 
kirkkopihalla, sateen sattuessa uudessa 
kirkossa. Kolehti Partaharju-Säätiölle 
varhaisnuorten leiritoiminnan kehit-
tämiseen.
Kesäkahvila to 12.7. ja 19.7. klo 12-14 
keskustan seurakuntatalolla.
Eläkeläisten leiripäivä ke 18.7. Kos-
kelan leirikeskuksessa. Leiripäivän 
hinta 10 e. Lähtö keskustan seurakun-
takeskuksesta klo 9.15, Kokkokankaan 
seurakuntakeskuksesta klo 9.25 ja 
Honkasen monitoimitalolta klo 9.30. 
Ilmoittautumiset 13.7. mennessä Sirk-
ku Määttä, p. 040 779 0368 tai Leena 
Hintsala, p. 040 779 0365.
Nuorten vaellus Muotkatunturille 
6.-10.8. Muotkatunturit sijaitsevat 
Inarista luoteeseen, joten  tunturi-
lapista on kyse. Matkan hinta on 50 
e, johon sisältyvät matkat, pääruoat, 
teltat ja keittimet. Jokaisen omalle 
vastuulle jää rinkan, makuupussin ja 
-alustan sekä välipalojen hankkiminen. 
Mukaan mahtuu 15 nopeinta, joten 
ilmoittaudu nopeasti - viimeistään 
pe 20.7. Ilmoittautua voit nuorten 
Avoimet ovet -tilaisuuksissa tai Antin 
sähköpostiin: antti.ristkari@evl.fi. 
Mikäli ilmoittaudut sähköpostilla, 
kirjoita siihen koko nimesi, syntymä-
aikasi, osoitteesi, puhelinnumerosi ja 
ruoka-aineallergiat.
Limingan rovastikunnan retki Ou-
lun hiippakunnan lähetysjuhlille 
Nivalaan la 25.8. Kuljetuksen järjestää 
Tyrnävän seurakunta. Bussi pysähtyy 
Kempeleessä kirkonkylän srk-talolla 
klo 7.40. Paluu n. 22.20. Hinta 10 
e. Ruokailut jokainen huolehtii itse 
(ruokalippu Nivalan ammattiopistolla 
7 e). Ilmoittautumiset kirkkoherran-
virastoon 10.8. mennessä 5614500 tai 
minna.sorvala@evl.fi.
Kirkkoherranvirasto ja taloustoimis-

to avoinna kesäaikana 1.6.-31.8. ma-pe 
klo 10-15, to 10-17.
Kempeleen kirkot tiekirkkoina 10.6.-
12.8. Avoinna ma-pe klo10-18 ja la-su 
klo 12-18.
Aamurukous keskiviikkoisin klo 6 
kirkossa. 
Nuoret: Avoimet ovet torstaisin klo 
19-21 Vanhassa pappilassa. Nuotioilta 
Vanhan pappilan pihalla  pe 13.7. klo 
20-23.
Kempeleen rauhanyhdistys: Su 15.7. 
klo 16  seurat ry:llä.
Annikki Kosusen 80-vuotissynty-
mäpäivät perjantaina 13.7. klo 13 
kirkonkylän seurakuntakodilla.
Kastetut: Maiju Olivia Vepsäläinen. 
Minttu Johanna Ikonen. Juho Eino 
Herman Kelloniemi. Enni Maria Kärk-
käinen. Roope Oskari Knut Järvinen. 
Emmi Susanna Mikkonen.
Vihitty: Aki Reijo Sakari Väisänen 
ja Elisa Karoliina Jussila. Jari Tapani 
Lipponen ja Tarja Johanna Soinilehto. 
Petri Mikael Parviainen ja Tuija Maria 
Makkonen.
Kuollut: Väinö Mikael Törmikoski 
98 v.
Kempeleen seurakunnan kotisivu: 
www.evl.fi/srk/kempele  

Konfirmaatiomessu 
su 8.7. klo 10 kirkossa 
Miia Seppänen, Seppo 
Meriläinen, Essi Tak-
kinen, Marja Ainali. 
Kolehti seurakuntien 
vapaaehtoistyön tukemiseen ja vah-
vistamiseen.
Messu su 15.7. klo 10 kirkossa Miia 
Seppänen, Eeva Mertaniemi, kant-
torina Aino Juntunen. Kirkkokahvit 
tapulissa messun jälkeen. Kolehti 
Kirkon Ulkomaanavulle.
Kesäillan sävelhartaus ke 11.7. klo 20 
kirkossa Saija Kronqvist, Karen Antlin, 
Essi Takkinen.
Mielenterveyskuntoutujien omais-
ryhmä ke 25.7 klo 17 Koitelissa, 
makkaranpaistoa.
Jäälin seurakuntakodilla ei diako-
niaviranhaltijan vastaanottoa kesä 
- elokuun aikana. Vastaanotto siirretty 
kirkonkylän diakoniatoimistoon.
Gaudio-viulukurssi 6.-11.8. Kirkko-
pirtillä. Opettajana Hanna Holma, 
Viola Räisänen. Kurssimaksu 50 e. 
Ilmoittautumiset 29.6. mennessä Viola 
Räisänen, p. 040 7075 133 .
Yhteisvastuukeräyksen tuotto tänä 
vuonna Kiimingissä 12.663,53 e. Kiitos 
lahjastanne!
Vuosilomalla: diakonissa Eeva Merta-
niemi 18.6.-11.7., diakoni Erja Haho 
25.6.- 22.7., diakonissa Ulla Junttila 
9.7- 1.8., kirkkoherra Pauli Niemelä 
25.6.-24.7. Hänen sijaisinaan toimivat 
kappalainen Markku Palosaari 25.-
30.6., kappalainen Miia Seppänen 
1.-15.7., kappalainen Saija Kronqvist 
16.-22.7.
Kirkko on avoinna hiljentymistä ja 
tutustumista varten 11.6.-10.8. klo 
12-18.  Opas Petteri Juujärvi.
Rauhanyhdistys: Seurat  ja laulutuo-
kio su 8.7. klo 17 rauhanyhdistyksellä 
Erkki Moilanen, Päiväseurat su 15.7. 
klo 13 rauhanyhdistyksellä Ali Viinik-
ka, Esko Mattila. 
Vihitty: Tuomo Olavi Mustola ja Pirjo 
Elina Holmström, Niko Ilmari Posti ja 
Taina Maria Huttunen, Janne Petteri 
Nevala ja Anne Sisko Vanhapiha, Jori 
Juhani Kvist ja Sonja Irene Rajalin.
Kastettu: Matias Arttu Olavi Lill-
qvist, Neea Selianna Pulkkinen, Sinna 
Milja Hannele Yli-Pyky, Juho Ilmari 
Perälä, Niklas Mikael Penttilä, Simo 
Sakari Kaukonen, Kasperi Kristian 
Pulkkinen, Elena Maria Alarvo, 
Ellen Josefiina Körkkö, Ida Annika 
Greus, Kirsi Marianne Tuohimaa, 
Juho Ilmari Juntunen, Juho Aukusti 
Tolkkinen, Niklas Joona Petteri 
Heikkinen, Aaron Sebastian Pöyskö, 
Arttu Olavi Johannes Kauppila, Fanni 
Lyydia Mäkelä, Nico Kristian Räihä, 
Aaron Benjamin Hintikka, Mari 
Annikki Vimpari.
Kuollut: Viljo Eevertti Honkanen 77 v., 
Paavo Antero Kolehmainen 73 v.  

To 5.7. Klo 22 (Huom.
aika!) Limingan mu-
siikkiviikkojen ilta-
konsertti kirkossa.
Su 8.7. klo 12 (Huom.
aika!) sanajumalan-
palvelus kirkossa, 
Aino Pieskä. Kolehti seurakuntien 
vapaaehtoistyön tukemiseen ja vah-
vistamiseen, Kirkkopalvelut ry.
Su 15.7. klo 12 (Huom.aika) sana-
jumalanpalvelus kirkossa, Kimmo 
Helomaa. Kolehti lähetystyölle nimik-
kolähetti Soilin työn tukemiseksi.
To 19.7. klo 14 hartaus Alatemmeksen 
vanhainkodilla.

Heinäkuussa ei ole hartauksia Lu-
milyhdyssä.
Partio: Havas-Pökkelö -esitteitä sekä 
ilmoittautumislomakkeita  kolon 
pöydällä, hae omasi ja ilmoittaudu 
leirille!
Tulossa: Kesäleiri Siikajoen Tauvossa 
26.-29.7.; ilmoittautumiset 20.7. men-
nessä Nikolle, p. 040 962 0891; hinta 
15 e; alaikäraja 8 v. 
Kesälomat: Markku Tölli lomalla 21.5. 
alkaen. Marjo Koski-Vähälä lomalla 
2.7.-29.7.; Helena Ylilauri lomalla 
25.6.-3.8.Hilkka Haaraniemi lomalla 
16.7.-13.8.
Virasto avoinna: ma, ke, pe klo 9-14. 
Helenan loman aikana virastossa päi-
vystys ma ja pe klo 10-13 ja virkatodis-
tukset voi tilata Oulun maistraatista, 
p. vaihde 0205 171 81. 
Yhteystiedot: Virasto 387 172, dia-
konissa 045 638 1973, suntio 045 630 
6081, talouspäällikkö 045 630 6082, 
kerhohuone 387 512, kotisivu: lumi-
joki.seurakunta.net
Rauhan Tervehdys-lehti ilmestyy 7.6. 
alkaen joka toinen viikko kesäaikana.
Lumijoen kirkko on jälleen tiekirkko 
ajalla 10.6.-1.8. Auki joka päivä klo 
12-16.
Huom! Haudanhoitosopimuksia ja 
kesäkasteluita ei oteta enää vastaan 
tälle kesälle.
Kastettu: Aada Eveliina Koivula ja 
Pinja Josefiina Anttila.

Su 8.7. klo 10 kon-
firmaatiomessu kir-
kossa, lit. ja saarna 
Pekkala, ehtoollisessa 
avustaa Tuula Vää-
nänen, kanttori Mari 
Hei l imo. Koleht i 
Koortilan leiri- ja toimintakeskuksen 
kaunistamiseen. Klo 13 Toivola-kodin 
konfirmaatiomessu kirkossa, Elina 
Hyvönen, Heilimo. Klo 13 laulajaiset 
Kylmälänkylän kodalla kylätapahtu-
man yhteydessä, Eila Oksa. Kappelissa 
avoimet ovet klo 11-14.
Ti 10.7. klo 13 hartaus Muhoksen 
palvelukodissa, Pekkala. Klo 14.30 
hartaus ja ehtoollinen tk-sairaalassa 
ja klo 15 ryhmäkodissa, Pekkala.
To 12.7. klo 13 alkaen hartaushetket 
ja ehtoollinen Jokirinteen palveluko-
deissa, Pekkala.
Su 15.7. klo 10 jumalanpalvelus kir-
kossa, lit. ja saarna Pekkala, kanttori 
Heilimo. Kolehti seurakuntien vapaa-
ehtoistyön tukemiseen ja vahvistami-
seen, Kirkkopalvelut ry.
Taloustoimisto suljettu 16.-20.7.
Ti 17.7. klo 13.30 hartaus ja ehtoolli-
nen palveluasunnoilla, Pekkala.
Ke 18.7. klo 19 lauluilta museolla, 
Kajava. 
To 19.7. klo 13 alkaen hartaushetket 
ja ehtoollinen Jokirinteen palveluko-
deissa, Pekkala. Klo 19 lauluilta Hyrkin 
koulun kodalla, Kajava.
Diakoniatoimiston puhelinpäivys-
tysajat ti klo 14-15 ja to klo 9-10, p. 
533 2862, diakoniatyöntekijät Sari 
Mustonen, p. 040 5470784 tai Piritta 
Ihme, p. 040 5470785.
Vuosilomia: kanttori Ossi Kajava 
15.7.saakka, talouspäällikkö Riitta 
Kukkohovi-Colpaert 22.7. saakka, 
nuorisotyönohjaaja Rainer Väänänen 
25.6.-27.7., kappalainen Pekka Kyl-
lönen 27.6.-28.7., kirkkoherra Jouni 
Heikkinen 9.-20.7., nuorisotyönohjaa-
ja Tuula Väänänen 10.7.-10.8. 
Rippikoulut: Kesä II – rippikoulun 
konfirmaatioharjoitus pe 6.7. klo 14 ja 
konfirmaatio su 8.7. klo 10 kirkossa. 
Laitasaaren rukoushuone: Aamuru-
kous maanantaisin klo 6.30. 
Rauhanyhdistys: Nuotioilta pe 6.7. klo 
19 T. Pekkarisella, Rönköntie 48. 
Vihitty: Markus Timo Kalevi Juutinen 
ja Jenna Miia Maaria Lehtola, Janne 
Martti Pätsi ja Heli Hannele Kurtti.
Kastettu: Sebastian Mikael Hanhisu-
anto, Verneri Erkki Juhani Henttunen, 
Matleena Emilia Hyry, Lauri Santeri 
Koukkari, Jaakko Aaro Esaias Mikko-
nen, Elena Ulriika Parviainen.
Tiekirkko avoinna 17.8. saakka ma-
pe klo 10-16, muulloin sopimuksen 
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mukaan.
Muhoksen srk:n kotisivu www.evl.
fi/srk/muhos

Ehtoollisjumalanpal-
velus kirkossa su 8.7. 
klo 10, Kukkurainen, 
Piirainen. Taksi seura-
kuntakodilta klo 9.30, 
edestakaisen matkan 
hinta 3 euroa.
Ehtoollisjumalanpalvelus kirkossa su 
15.7. klo 10, Kukkurainen, Jurmu. Taksi 
seurakuntakodilta klo 9.30, edestakai-
sen matkan hinta 3 euroa.
Rantakirkko Puhoksen Marjohie-
kalla su 8.7. klo 13, Kukkurainen, 
Piirainen.
Diakoniatyö: Asiakasvastaanotto hei-
nä- ja elokuussa tiistaisin klo 9-11.
Varhaisnuorten kesän leirit ovat vii-
kolla 29, 7-9 -vuotiaiden leiri 16.-17.7.  
ja 10-13 - vuotiaiden leiri 18.-20.7. 
Sitovat ilmoittautumiset kirkkoher-
ranvirastoon ke 11.7. mennessä, p. 
882 3100 .
Nuotioiltoja! Halukkaille (tai no-
peimmille) sivukylille järjestetään 
nuotioiltoja elokuussa, mahdollisia 
iltoja ovat 9.8., 14.8., 15.8., 16.8., 21.8., 
22.8., ja 23.8. Varaukset kirkkoherran-
virastosta, p. 8823 100.
Kirkko avoinna 31.7. saakka, esittelijä 
paikalla ti-pe ja su klo 10-17, ma ja la 
suljettu.
Liepeen pappilan ruusupensaat ja 
kukkaniityt ovat juuri nyt kauneim-
millaan. Tervetuloa kesäisille kävely-
retkille! Nuotiopaikalla tulenteossa 
pyydetään huomioimaan metsäpalo-
varoitukset.
Rauhanyhdistykset: Seurat Sarakylän 
kappelissa la 7.7. klo 19 ja su 8.7. klo 
12, HPE klo 19, S Leppänen, S Lohi, 
Kurenalan ry:llä su 8.7. klo 17, S 
Kaariniemi, P Lehto, Ervastissa ry:n 
mökillä la 14.7. klo 20, T Kauhanen, 
Kipinässä Lauri Pähtilällä su 15.7. klo 
13 ja kirkossa su 15.7. klo 17, J Lehto, 
T Kauhanen.
Kastettu: Tiina Marjukka Manninen, 
Siiri Linnea Ylikoski, Ronja Kristiina 
Ylilehto, Veela Aleksandra Nikula, 
Elias Nikolai Varila ja Juho Jaakko 
Santeri Käsmä.
Vihitty: Timo Elias Varila ja Marian-
ne Kristiina Lehtola, Juhani Henrik 
Illikainen ja Irene Marketta Erkkilä, 
Sami Petteri Kosamo ja Mari Pauliina 
Alatalo.
Haudattu: Laina Marjatta Degerström 
88 v, Esko Aulis Malinen 47 v, Lauri 
Johannes Hyttinen 78 v,  Veikko Ka-
levi Jokikokko 59 v. ja Mikko Kyngäs 
73 v.
Kirkkoherranvirasto avoinna ma - pe  
klo 9-14, p. 882 3100.
Sähköpostiosoite: pudasjarvi.srk@
evl.fi, työntekijät: etunimi.sukunimi@
evl.fi. 
Seurakunnan nettisivut  www.pudas-
jarvenseurakunta.fi

Kirkkoherranvirasto  
auki uudessa osoit-
teessa, Vattukuja 2.
KyläKamarin ohjel-
maa: Terveyspointti 
to 5.7 ja pe 6.7. Oulun 
ympäristön Kaleva-
laisten naisten näyttely. Hääpuvut ker-
tovat, 100 vuotta silmäniloa. Näyttelyn 
avajaiset klo 12. Näyttelyn siunaamisen 
toimittaa pastori Minna Salmi.
Hartaustilaisuus Teppolassa to 5.7. klo 
11.30, Tapio Kortesluoma.
Messu kirkossa su 8.7. klo 10, Minna 
Salmi. Kolehti seurakuntien vapaaeh-
toistyön tukemiseen ja vahvistamiseen, 
Kirkkopalvelut ry.
Hartaustilaisuus Salonkartanossa ke 
11.7. klo 13.30, Minna Salmi.
Messu kirkossa su 15.7. klo 10, Min-
na Salmi. Suomen Idäntyö UP ry:
lle Itä-Euroopan köyhien elinolojen 
parantamiseen.
Hartaustilaisuus Salonkartanossa ke 
18.7. klo 13.30, Vesa Äärelä.
Hartaustilaisuus Teppolassa to 19.7. 
klo 11.30, Tapio Kortesluoma.
Perheretki Kalajoelle ma 23.7. Järj. 
seurakunnan nuoriso- ja diakoniatyö 
Ilm kirkkoherranvirastoon, p. 514 
2700.
Vanhemman väen leiripäivä Umpi-
mähkässä to 26.7. Ilm kirkkoherran-
virastoon, p. 514 2700.
Kouluun lähtevien siunaaminen Ou-
lunsalon kirkossa su 12.8. klo 18.
Limingan rovastikunnan retki Ou-
lun hiippakunnan lähetysjuhlille 
Nivalaan la 25.8. Kuljetuksen järjestää 
Tyrnävän seurakunta. Bussi pysähtyy 
Kempeleessä kirkonkylän srk-talolla 
klo 7.40. Paluu n. klo 22.20. Hinta 10 
e. Ruokailut jokainen huolehtii itse 
(ruokalippu Nivalan ammattiopistolla 
7 e). Ilmoittautumiset kirkkoherran-
virastoon 10.8. mennessä.
Lähetystyön kesän arpajaisiin toivo-
taan lahjoituksena arpajaisvoittoja. 
Voit tuoda niitä lähetyssihteerille tai 
kirkkoherranvirastoon.
Kirsi Järvelin vapaalla ja kesälomalla 
1-.29.7.
Reppu on kiinni kesän. Ensimmäinen 
reppuilta kesän jälkeen on pe 10.8. 
klo 19-24.
Nuorisotyön syksyn aloitustapahtu-
ma 19.8. Gospelkonsertti ja infoa tal-
ven toiminnasta. Järjestää JCA-nuoret 
ja seurakunnan nuorisotyö.
Kastetut: Vili Aapeli Polojärvi, Aaro 
Heikki Kiuttu, Erin Camilla Korhonen, 
Saana Aili Sofia Ollanketo, Suvi Edith 
Linnea Kauvanto, Hilla Janica Vaarala, 
Eelis Aleksanteri Orava, Daniel Juho 
Johannes Heikkinen.
Vihitty: Voitto Uusimäki ja Sinikka 
Anna-Maria Hietaniemi (Kaustinen-
Ullava srk)
Kuollut: Tauno Olavi Viittanen 69 v.
Kirkonkylän ry: Su 8.7. klo 18 seurat, 
ry, Antti Nurkkala, Juhani Lepistö. Su 
15.7. klo 18 seurat, ry, Jouni Lesonen, 
Raimo Tornberg. Su 22.7. klo 18 seurat 
Martti Pistemaa, Pekka Kinnunen.

Pudasjärvi

Rantsila

Oulunsalo

i hmisten lisääntyvä avoimuus erilaisille 
kulttuurivaikutteille tuo Pohjois-Suo-
meenkin eri uskontokuntien opettajia. 

Oulussa vieraili juhannuksen jälkeen tiibetin-
buddhalainen lama Gyalton Rinpoche intia-
laisesta Sherab Lingin luostarista. 

Rinpoche saapui Suomeen helsinkiläisen 
uskonnollisen yhdyskunnan Palpung Yeshe 
Gatshal Finlandin kutsumana. Oulussa Gy-
alton Rinpoche piti kaksipäiväisen kurssin 
buddhalaisuuden perusteista. 

Mitä mieltä Rinpoche on siitä, voivatko eri 
uskontojen edustajat elää rinnakkain? 

Rinpoche on asunut koko ikänsä Intiassa 
hindulaisen valtakulttuurin ympäröimänä 
ja käynyt koulunsa englanninkielisessä kou-
lussa. Hänen vanhempansa ovat Tiibetin 
pakolaisia.

– Koskaan en ole huomannut minkäänlaista 
konfliktia hindujen ja buddhalaisten kesken, 
Rinpoche kertoo.

– Kaikki uskonnot opettavat kuinka tehdään 
hyviä tekoja. Hyvää voi tehdä uskontokunnas-
ta riippumatta. Tästä lähtökohdasta voimme 
tulla erinomaisesti toimeen, vaikka uskoisim-
mekin eri tavoin, Rinpoche sanoo.

uskon perusteita 
tulee koetella

Buddhalaiset uskovat jälleensyntymään. Sa-
moin kuin tiibetiläisten hengellinen johta-
ja Dalai Lama, Gyalton Rinpoche tunnistet-
tiin jo lapsena korkean hengellisen mestarin 
jälleensyntymäksi. Kuitenkin Rinpoche sai 
itse valita elämänuransa. Ennen luostariin 
asettumistaan hän opiskeli useita tieteenalo-
ja yliopistossa.

– Hengellisenä opettajana koen olevani 
parhaiten hyödyksi, Gyalton Rinpoche hy-
myilee. 

27-vuotias Rinpoche on parhaillaan ensim-
mäisellä ulkomaan kiertueellaan, joka ulottuu 
Suomen lisäksi Kanadaan, Englantiin, Aust-
raliaan ja Uuteen-Seelantiin.

Vieraissa kulttuureissa Rinpoche kokee entis-
täkin ajankohtaisemmaksi buddhalaisen ope-
tuksen myötätunnon tärkeydestä. 

– Meidän tulee kunnioittaa toisiamme, 
koska olemme kaikki suoraan tai epäsuorasti 
toisistamme riippuvaisia.

Ihmisarvon kunnioittamiseen kuuluu myös 
uskonnonvapaus. Useiden buddhalaisten 
opettajien tavoin Rinpoche on sitä mieltä, 
että ihmisten kannattaa yleensä pitäytyä siinä 
uskonnossa, johon he ovat syntyneet. Budd-
halaiset eivät tee lähetystyötä.

– Kenenkään ei tule kääntyä sokeasta us-
kosta tai muodin vuoksi. Uskon perusteita 
tulee opiskella ja koetella käytännössä. Kään-
tyä voi vasta kun todella kokee, että jotain 
uskontoa harjoittamalla pystyy kehittämään 
omaan mieltään.

Hedelmistään 
puu tunnetaan

Rinpochen mielestä ei pitäisi väittää, että jo-
kin uskonto olisi toista arvokkaampi. Hän 
ajattelee samoin kuin monet kristitytkin, et-
tä hedelmistään puu tunnetaan.

 – Tärkeintä on uskon vaikutus ihmiseen. 
Jos uskonnon harjoittaminen saa ihmisen 
myötätunnon kehittymään, hyvä niin.

– Itse ajattelen, että ihmiset ovat hengel-
lisessä kasvussaan eri tasoilla. Siksi on myös 
eri uskontoja ja eri menetelmiä. Eri ihmiset 
hyötyvät erilaisesta opetuksesta.

Eri uskontojen näkökulmista voi ottaa 
opiksi. Perinteiden sekoittelua new age -tyy-
liin tai oman mielen mukaan Rinpoche ei 
kuitenkaan suosittele.

– On viisainta seurata aikojen saatossa koe-
teltua hengellistä polkua, jonka valaistuneet 
mestarit ovat viitoittaneet. Niin kauan kuin 
emme itse ole valaistuneita, voimme joutua 
harhaan jos seuraamme omia mieltymyksi-
ämme, Gyalton Rinpoche naurahtaa.

riiKKa VuOriJärVi
 

uskontojen tulee 
kunnioittaa toisiaan

Hyvin suunniteltu & valmiiksi tehty!
Toiveremontti

(08) 535 0500
Vesalantie 2,
Oulu www.rustholli.fi

Ilmainen
remonttiarvio
kotonasi

Keittiöt,
saunat,
kylpyhuoneet,
huoneisto-
remontit

Avaimet
käteen
-kotiremontit
luotettavasti

Su 8.7. klo 19 messu 
kirkossa, Olavi Palo-
vaara ja Veli-Pekka 
Tuomela. Kolehti seu-
rakuntien vapaaeh-
toistyön tukemiseen ja 
vahvistamiseen, Kirk-
kopalvelut ry.
Su 15.7. klo 19 jumalanpalvelus kir-
kossa, Olavi Palovaara ja Veli-Pekka 
Tuomela. Kolehti Kärsämänkylän 
rukoushuoneyhdistykselle.
Tapulikahvio lähetystyön hyväksi 
auki jumalanpalveluksen jälkeen hei-
näkuun ajan.
Musiikki-ilta kirkossa ke 18.7. klo 
20.
Kirkkoherranvirasto viikolla 28 
poikkeuksellisesti auki ti 10.7.-pe 
13.7. klo 9-12.
Tulossa: Virsilauluilta pe 20.7. klo 19 
Pappilassa, Sandelsintie 18. Rantsila-
päivillä su 22.7. klo 10 jumalanpalvelus 
kirkossa ja käynti sankarihaudoilla, klo 
11.30 ruokailu seurakuntatalolla. 
Rauhanyhdistys:  Su 8.7. klo 18.30 
seurat ry:llä, Matti Kenttä.
Kastettu: Eelis Aleksanteri Orava 
(Oulunsalon seurakunnasta) sekä Joas 
Karlo Matias Spets ja Joni Kristian Kar-
jalainen (Rantsilan seurakunnasta).
Avioliittokuulutus: Henri Mikael 
Lintula ja Niina Kaarina Tervoja sekä 
Ari-Janne Karjalainen ja Tiina Annikki 

Gyalton rinpoche opetti Oulun Hietasaaressa kurssilla, jonka järjesti 
paikallinen harjoitusryhmä Palpung Changchub Dargye Ling Finland.
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kokous Pulkkilan srk-talossa
Seurakuntatoimisto kiinni 9.-13.7.
Lomalla: Martti Arkkila lomalla 9.-
28.7, Sijaisena Sulo Kautto.
Tiedoksi: Etsitään lahjoituksena 
vanhanajan sänkyä Ilmari Kiannon 
huoneeseen. Myös kitaraa lahjoituk-
sena Sambian lähetyskentälle.
Kastettu: Rasmus Veli-Matti Huttu-
nen, Julia Sofia Ristolainen.
Vihitty: Juha Pekka Ojakoski ja Ira 
Katariina Pyykkö.
Rauhanyhdistys: Su 8.7. klo 13 seurat 
ry:llä, Aatos Mehtälä.

Pyhäntä
Pyhännän kir kko 
avoinna tiekirkkona 
20.6.-29.7. joka viikko 
ke-la klo 10-16 ja su 
klo 11-14. 
5.-7.7. partioleiri Ah-
venjärvellä.
Su 8.7. klo 12 messu kirkossa, Kautto 
ja Olli Kinnunen, kolehti seurakun-
tien vapaaehtoistyön tukemiseen ja 
vahvistamiseen.
Ti 10.7. klo 12-14 lasten kesäkerho 
3-6 v. kerhohuoneella. Klo 15-17 
varhaisnuorten kesäkerho 7-13 v. Ta-
vastkengällä. Klo 18 kirkkoneuvoston 
kokous Pyhännän srk-kodissa.
Ke 11.7. klo 19 kesäillan kirkko, 
Kautto.
To 12.7. klo 11-13 perhekerho ker-
hohuoneella.
Su 15.7. klo 12 sanajumalanpalvelus 
kirkossa, Kautto ja Olli Kinnunen, 
kolehti köyhien sisarkirkkojen tuke-
miseen
Ti 17.7. klo 12-14 lasten kesäkerho 
3-6 v. kerhohuoneella. Klo 15-17 
varhaisnuorten kesäkerho 7-13 v. 
kerhohuoneella.
Lähetyksen juustomyyjäisten tuotto 
oli Pyhännällä 641,20 e. Kiitos ostajille 
sekä kaikille työhön osallistuneille.
Rippikuvat ovat nähtävissä srk-toi-
mistossa ma, ke ja pe klo 9-12,  tilaukset 
16.7. mennessä.
Lomalla: Enna Junno 20.7. asti, Veijo 
Kinnunen 29.7. asti (sij. Pekka Kyös-
tilä, Unto Määttä tai Olli Kinnunen), 
Heikki Niilekselä 5.7. - 16.7. (sij. 
Jalmari Visuri)
Kastettu: Veikka Antti Iivari Pääkkölä, 
Elea Helmiina Sydänmetsä, Mikael 
Kalevi Kinnunen ja Aino Sofia Luuk-
konen
Rauhanyhdistys: Su 8.7. klo 13.30 
hartaus Nestorissa ja klo 16 seurat 
Tavastkengän kylätalolla, Pasi Kanniai-
nen, Aate Kalliokoski. 13. - 15.7. maa-
kunnalliset kesäseurat Reisjärvellä 

Kirkkoherranvirasto, Piippola p. ja fax  
0207 109 860, avoinna ma ja pe klo 9 
- 12 ja ke klo 13-17. kotisivut: www.
siikalatvanseurakunta.fi, mm. virkato-
distustilauslomake löytyy täältä.
s-posti: siikalatva@evl.fi
Piippolan ja Pyhännän kirkot ovat 
tiekirkkoja, avoinna 20.6. - 29.7. klo 
10 - 16 ja su klo 11 - 14. Aittakahvila 
(Pappilankujalla) avoinna Piippolassa 
samaan aikaan kuin tiekirkko. Kestilän 
kirkko avoinna ma - pe 18.6. - 31.7. 
klo 9 - 15, muina aikoina sopimuksen 
mukaan. Pulkkilan kirkko remontin 
vuoksi suljettu.
Lähetyksen juustomyyjäisten tuotto 
oli Piippolassa 370 e ja Pyhännällä 
641,20 e. Kiitos ostajille sekä kaikille 
työhön osallistuneille.
Siikalatvan seurakunnasta järjestetään 
matka Oulun hiippakunnan lähetys-
juhlille Nivalaan lauantaina 25.8., sito-
vat ilmoittautumiset lähetyssihteerille 
29.7. mennessä, p. 040 5387 238
To 5.7. klo 19 runon ja suven päivän 
aaton lausunta- ja lauluilta Piippolan 
kirkossa, Eino Leinon runoja lausuu 
Tuulikki Tuovinen, laulua ja musiikkia 
johtaa Olli Kinnunen. Kahvit aittakah-
vilassa tilaisuuden jälkeen.
Ti 10.7. klo 18 kirkkoneuvoston ko-
kous Pyhännän seurakuntakodilla.
To 19.7. klo 18 kirkkovaltuuston ko-
kous Pulkkilan seurakuntakodilla.

Kirkkoherra Erkki Piri lomalla 9. 
- 31.7., sij. Janne Isomaa, s. 0207 109 
866.

Kestilä
Kestilän kirkko avoin-
na ma - pe klo 9 - 15, 
muina aikoina sopi-
muksen mukaan.
To 5.7. klo 11 - 13.30 
perhekerho kerho-
kodissa.
Su 8.7. klo 12 (huom. aika!) messu 
kirkossa, Palovaara ja Määttä. Kolehti 
seurakuntien vapaaehtoistyön tuke-
miseen, Kirkkopalvelut ry.
Ke 11.7. klo 12 - 14 lasten päiväkerho 
ja klo 15 - 17 varhaisnuorten kerho 
kerhokodissa.
Su 15.7. klo 10 sanajumalanpalvelus 
kirkossa, Isomaa, O. Kinnunen.
Ke 18.7. klo 12 - 17 lasten päiväkerho 
ja klo 15 - 17 varhaisnuorten kerho 
kerhokodissa.
To 19.7. klo 11 - 13.30 perhekerho 
kerhokodissa.
Rippikuvat ovat valmiina. Hae omasi 
seurakuntatoimistosta: avoinna ma, ke 
ja pe klo 9 - 12.
Rauhanyhdistys: La 7.7. klo 19 nuoti-
oilta ry:llä. Su 8.7. klo 12 seurat ry:llä. Pe 
20.7. klo 19 nuotioilta Mettälässä.
Kuollut: Iisakki Kurkinen 85 v. Vaalasta 
ja Reeta Elviira Kesti s. Kesti Hyvölän-
rannalta 84 v.
Kastettu: Aaro Oliver Hämäläinen.
Avioliittoon kuulutettu: Jussi Ilari 
Karjalainen ja Iro Maaret Hiltula.

Piippola 
To 5.7. klo 19 runon 
ja suven päivän aaton 
lausunta- ja lauluilta  
Piippolan kirkossa, 
Eino Leinon runoja 
lausuu Tuulikki Tuovinen, laulua 
ja musiikkia johtaa Olli Kinnunen. 
Kahvit aittakahvilassa tilaisuuden 
jälkeen.
Su 8.7. klo 10 (huom. aika!) sanaju-
malanpalvelus kirkossa, Palovaara, 
Määttä. Kolehti seurakuntien vapaa-
ehtoistyön tukemiseen, Kirkkopal-
velut ry.
Su 15.7. klo 12 sanajumalanpalvelus 
kirkossa, Janne Isomaa ja Eeva Varo-
nen. Sodan veteraanien hengelliseen 
työhön Siikalatvan seurakunnan 
alueella.
Kuollut: Terho Kalevi Laukkanen 
58 v.
Rauhanyhdistys: Su 8.7. klo 19 seurat 
ry:llä.

Pulkkila 
To 5.7. klo 13 Koivuleh-
don ehtoollishartaus.
Su 8.7. klo 10 messu 
srk-talossa.
Ke 11.7. klo 12-15 avoi-
met ovet vanhassa pap-
pilassa.
Su 15.7. klo 10 sanajumalanpalvelus 
srk-talossa, Kautto.
Ke 18.7 klo 12-15 avoimet ovet van-
hassa pappilassa.
To 19.7. klo 18 kirkkovaltuuston 

Siikasalo
Siikajoki
Su 8.7. klo 14 messu 
kirkossa. Reino Tan-
junen.
Ti 10.7. klo 13 virsihet-
ki Puistolassa.
La 14.7. klo 10 Siikatörmän konfir-
maatio kirkossa.
Su 15.7. klo 12 sanajumalanpalvelus 
kirkossa. Seija Helomaa.
Ti 17.7. klo 13 virsihetki Puistolassa.
Su 22.7. klo 10 messu kirkossa. Reino 
Tanjunen.
Tulevaa: La 21.7. klo 10 Sutelan su-
kuseuran hartaushetki kirkossa sekä 
klo 12 Siikatörmän konfirmaatio 
kirkossa.
EU-ruokapaketteja jaetaan seurakun-
nassamme tarvitseville. Jakajana toimii 
Anni Hirvaskari. Annille voitte soittaa 
numeroihin, p. 241 323 tai 050  4927 
292. Paketteja jaetaan maanantaisin 
klo 16-17, alkaen ma 9.7.
Siikajoen palvelupiste avoinna to - pe 
klo 10-14, p. 241 113 tai toimistosih-
teeri 044 3438 148. Muina aikoina 
sopimuksen mukaan.
Kastettu: Juho Pauli Samuel Hyväri.

Tyrnävä

Pauli Huotarin

LASTENROMAANI

Riihi-ukki, variksenpelätin, 
kummitusräppiä.

www.myllylahti.

KISSOJA, NOITIA 
JA NOITAKISSOJA.

K
ysy m

yös R
u
n
o
jen

 lä
h
teellä

. Suomalainen kirjakauppa

H
ai

Lu
OD

On
 K

u
n

Ta

Siikalatva

Huotari.
Vihitty: Seppo Reino Antero Juntu-
nen Rantsilan seurakunnasta ja Sisko 
Hannele Ylipahkala Oulusta.

To 5.7. klo14 hartaus 
Alatemmeksen van-
hainkodilla.
Su 8.7. klo 10 mes-
su Tyrnävän kirkossa, 
Isokääntä. 50 v. sit-
ten ripille päässeiden 
kirkkopyhä Kolehti 
Kirkkopalvelut ry, seu-
rakuntien vapaaeh-
toistyön tukemiseen ja 
vahvistamiseen. 
Pe 13.7. klo 13.30 hartaushetki Le-
polassa.
Su 15.7. klo 10 sanajumalanpalvelus 

Hailuodon seurakunta rauhoittaa suojelualueeksi 55 hehtaa-
ria omistamaansa metsää. Alue sisältää useita kilometre-

jä rantaviivaa Hailuodossa ja luonnontilassa olevia, luontoar-
voiltaan arvokkaita hiekkadyynejä. Alue kuuluu myös linnus-
toltaan Pohjois-Suomen merkittävimpiin.

Aloitteen suojelusta teki ympäristökeskus. Suojelualoite liittyy 
EU:n Natura 2000-hankkeeseen.

– Vaihtoehtona oli myös myydä maa valtiolle tai vaihtaa se 
talousmetsään. Päädyimme ympäristökeskuksen kanssa siihen, 
että perustamme vapaaehtoisen yksityismaan suojelualueen. 
Saimme siitä suojelukorvauksen, kertoo Hailuodon kirkko-
herra Matti Keskinen.

Suojelu ja yhteiskäyttö 
kristillisyyden mukaista

Tarkoitus on, että seurakunnan Hailuodossa suojelema alue 
pysyy virkistyskäytössä. Alueella säilyvät jokamiehenoikeudet 
ja myös metsästysoikeus. 

Retkeilijöiden käyttöön jää alueella sijaitseva kota.
– Ympäristöministeriö merkitsee alueen ja viranomaiset val-

vovat, Matti Keskinen kertoo.
Suojeltu alue olisi voitu jakaa 12 kesämökkitonttiin. Kirk-

koherra Keskisen mukaan tonttien myynti kovalla rahalla ei 
kuitenkaan innostanut.

– Oulun rikkaat olisivat ostaneet kumminkin, vaikka hinnat 
ovat pilvissä. Suojelemalla rannat pysyvät kaikkien yhteisessä 
käytössä, hän toteaa.

– Metsien suojelu toteuttaa kristillisiä arvoja. Onhan tehtä-
vämme viljellä ja myös varjella maata.

Oulun seurakunnillakin suojeltavaa

Myös Oulun seurakuntayhtymä omistaa metsää, joka on tar-
koitus saada suojelualueeksi. Tällaista metsää on ainakin Ro-
kuan harjualueella kansallispuiston tuntumassa.

Yhtymäjohtaja Ilpo Kähkösen mukaan asia on vireillä, mutta 
sitä viedään eteenpäin, kunhan ehditään.

– Antaapa puiden kasvaa itsekseen. Kyllä ne siellä pysyvät 
kun niitä ei hakata, Kähkönen lohkaisee.

Hän toteaa, että Oulun seurakunnan Pilpasuolla omistamat 
maat on jo suojeltu. 

Pilpasuo on lähes ojittamaton suoalue, joka sijaitsee Itä-Ou-
lussa Sanginjoen tuntumassa. Se on yksi valtakunnallisista soi-
densuojeluohjelman kohteista ja myös Natura 2000 -ohjelman 
suojelukohde.

riiKKa VuOriJärVi

Hailuodon 
seurakunta 

suojelee metsää

rauHan TerVeHDYS -LeHTi 
SiirTYi KeSäaiKaan. 
LeHTi iLmeSTYY JOKa 

TOinen ViiKKO.
SeuraaVa LeHTi 19.7.

Tyrnävän kirkossa, Isokääntä. 
Temmes: Su 15.7. klo 19 virsijuma-
lanpalvelus Temmeksen kirkossa, 
Isokääntä. 
Tulossa: Lasten lähetysleiri seurakun-
nan kesäkodilla 18. – 19.8. Ilmoittau-
tumiset kirkkoherranvirastoon 10.8. 
mennessä, p. 5640 600.
Rauhanyhdistys: Tyrnävä: Su 8.7. klo 
18 seurat ry:llä. 
Avioliittoon vihitty: Hannu Aukusti 
Heikkinen ja Paula Elina Möttönen, 
Marko Erik Käpynen ja Terhi Tuulia 
Teräväinen. 
Kastettu: Jessica Kukka-Maaria Ojala, 
Juliaana Edith Laurila, Topi Matias 
Tauriainen, Nuutti Manu Kristian 
Paaso.
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Astu arvo-
keskustelun
ytimeen.
Tilaa Kotimaa.

Mikset kulkisi arkeasi ja pyhääsi
arvoiltaan samanlaisen ystävän seurassa. 

Miten vanhuutesi 
turvataan? Mikä 
elämässä on tärkeää?
Kuka puhuu niiden 
puolesta, joilla
menee huonosti?
Millaista on omais- 
hoitajan arki?
Mikä saa yli
400 000 suomalais-
ta tekemään vapaaehtoistyötä? 
Satayksivuotias Kotimaa-lehti uudistui ja 
kuljettaa Sinut pohtimaan tämän päivän 
kristillisyyttä. Elämän iloja ja suruja.
Kasvatusta ja ympäristövastuuta. Uskoa, 
arkea ja pyhää. Tilaa ja tutustu.

Särmää ja virkistäviä ajatuksia tuovat uudet
kolumnistimme: Maria Kaisa Aula, Eero Huovinen, 
Kimmo Kääriäinen, Anu Mylläri, Outi Nyytäjä ja
Jari Sarasvuo.

  HYÖDYNNÄ TUTUSTUMISTARJOUS!         TILAUSKORTTI

Lisäksi nopean
tilaajan etuna
Sinulle kestotilaaja
Tommy Hellstenin
kirja Saat sen
mistä luovut
(arvo 9,95). Vastauslähetys

Tunnus 5001582
00003 HELSINKI

Kotimaa 
maksaa 
 posti-
maksun

KESTOTILAUKSEN ensimmäinen 6 kk:n jakso vain 29 euroa.
       Säästän 11,50! Tilaus jatkuu tämän jälkeen automaattisesti edulliseen
       kestotilaushintaan 40,50 / 6 kk. Kestotilaajan lisäetuina saan: ilo-lehden
       5 kertaa vuodessa ja tilaajalahjaksi (merkitse rastilla kumman haluat)

      Kotimaan taskukalenterin (arvo 15,-)         Enkeli-seinäkalenterin (arvo 15,-)
       Valitsemasi tilaajalahja toimitetaan joulukuussa.

      Toimin viikon kuluessa ja kestotilaajana saan nopean tilaajan lahjaksi
      Tommy Hellstenin kirjan Saat sen mistä luovut (arvo 9,95)

MÄÄRÄAIKAISTILAUS 4 kk vain 20 euroa. (Norm. 4 kk 38,00).
      Säästän 18,00! Lisäetuna saan ilo-lehden kerran 4 kk:n aikana.

Nimi

Lähiosoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelin

Sähköpostiosoite

Osoitetietoja voidaan käyttää ja luovuttaa henkilötietolain mukaisesti suoramarkkinointiin.

Sinulle kestotilaaja

kirja Saat sen

Kestotilaajana saat lahjaksi
Kotimaan taskukalenterin (arvo 15,-) tai
Kaskisen & Wariksen Enkeli-seinäkalenterin
(arvo 15,-)

36,45!

Kestotilaajanetujen arvo jopa

 6 kk vain

     29,- 
Kestotilauksen 1. jakso 

Säästät 11,50!

Vastaa 7
päivän
aikana!

Tarjous koskee vain uusia tilauksia. Kestotilaus on
aina edullisin tilaustapa. Kestotilauksen vuosikerta-
hinta on 81 euroa. Tilaus laskutetaan sovituin
(6 kk/12 kk) laskutusvälein voimassa olevaan hintaan 
ja se jatkuu niin kauan kuin tilaaja haluaa. Kesto-
tilauksen voi muuttaa määräaikaiseksi tai irtisanoa 
puhelimitse tai kirjeellä vähintään 2 viikkoa ennen 
uuden tilausjakson alkamista. Tilaajalla on oikeus 
peruuttaa etämyyntinä tekemänsä tilaus viimeistään 
14 päivän kuluessa ensimmäisen lehden vastaan-
ottamisesta. Alle 18-vuotiaalla tulee olla huoltajan 
lupa lehden tilaamiseen. KM 19
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Vapahtajamme Jeesus Kristus.

Kiitämme sinua apostoleista,

joiden todistukselle

olet perustanut seurakuntasi.

Me rukoilemme sinua:

Tee heidän sanomansa meille eläväksi.

Varjele meidät totuudessasi

ja auta meitä päivä päivältä

kasvamaan sen tuntemisessa.

Kuule meitä, sinä,

joka elät ja hallitset

Isän ja Pyhän Hengen kanssa

aina ja ikuisesti.

Työhön kutsutut
Oon painanu nyt pari viikkoa putkeen vähintään kakstoistatuntista työpäivää, 
ilman vapaapäiviä. Olet viime aikoina aika usein sanonut minulle näin ja tie-
dän itsekin niin sanoneeni. Kannattaisikohan meidän kysyä itseltämme, mitä 
tällä uurastuksellamme olemme  saaneet aikaan? Ettei vaan vastauksemme oli-
si vähän samanlainen kuin kalastaja Simonilla:”Me olemme tehneet työtä koko 
yön, emmekä ole saaneet mitään”

Työelämässä pitää nykyisin olla tehokas ja tuottelias. Työn vaatimukset saavat 
meidät venyttämään työpäiviämme ja suorittamaan liian monia tehtäviä, jos-
kus liian vaativiakin. En syytä tästä Sinua, en myöskään itseäni. Se vain on ajan 
ilmiö, johon olemme joutuneet mukaan - vai onko? Hyvin suoritettu työ on 
toki jokaiselle kunnia-asia, mutta onko kaikki se työ tarpeellista, mitä teemme? 
Heittelemmekö verkkojamme vähän liian moneen paikkaan?

Martti Lutherin mukaan ihmisen työ on jumalanpalvelusta. Jumala on kutsu-
nut kaikki ihmiset omassa ammatissaan tai tehtävässään palvelemaan kanssaih-
misiään ja yhteiskuntaa ja siten Jumalaa. Kun teemme työtä jonkun palveluk-
sessa, on hyvä muistaa, että työnantajalla on ns. direktio-oikeus, oikeus johtaa 
ja valvoa työntekoa. Työntekijän velvollisuus on tehdä työssään sitä, mitä varten 
hänet on työhön palkattu, eikä touhuta omiaan. 

Kun Simon kumppaneineen heitti verkot Jeesuksen osoittamaan syvään veteen, 
he ”saivat saarretuksi niin suuren kalaparven, että heidän verkkonsa repeilivät”. 
Aika tehokasta ja tuloksellista - eikö vain? Mitähän Jeesus oli mahtanut ”pojille” 
veneessä opettaa hetkeä aikaisemmin? Vaikea arvata, kun siitä ei evankeliumis-
sa enempää kerrota. Vai kertooko jotain se, mitä Jeesus sanoo tarinan lopussa 
Simonille: ”Tästä lähtien sinä olet ihmisten kalastaja”.

Kun hiukan Jeesuksen opetuksia muualta Raamatusta tutkiskelen, niin alan 
hahmottaa, mikä on elämässä tärkeää ja arvokasta, mitä voisi olla tuo ihmisten 
kalastaminen: Hyvä työ palvelee lähimmäistä ja koko luomakuntaa. Tarkoituk-
sena ei ole rakentaa maailmaa alusta loppuun uudestaan, vaan elää ja auttaa 
toisia elämään tässä Jumalan luomassa maailmassa onnellista ja hyvää elämää. 
”Totisesti: kaiken, minkä te olette tehneet yhdelle näistä vähäisimmistä veljistä-
ni, sen te olette tehneet minulle.” (Mt.25:40)

Apostolien päivä kutsuu meitä tutkimaan omaa työtämme: Mitä minun työni 
palvelee? Sinun ja minun lienee hyvä aina välillä pysähtyä pohtimaan tätä, jotta 
elämämme voisi olla siunattua, niin kuin oli Aabrahamin elämä, kun hän toimi 
lähettäjänsä tahdon mukaan (ks. 1.Moos 12:1-4).

Siunausta  Sinun työhösi ja elämääsi, ja toivottavasti minunkin!

iLKKa HJerPPe

Kirjoittaja on Tampereen seurakuntayhtymän yhteiskunnallisen työn pastori.

Apostolien päivän mottona on iskevästi ”Herran palveluksessa”. Apostolit olivat Jeesuksen 

opetuslapsia ja hänen oppinsa julistajia. He olivat myös itse olleet Jeesuksen seurassa 

(Paavalikin oli Apostolien tekojen kertoman mukaan kohdannut Jeesuksen näyssä). Keski-

ajasta saakka apostoli Pietaria ja Paavalia on muistettu 29.6. heidän marttyyrikuolemansa 

vuoksi. Perimätiedon mukaan he saivat surmansa Roomassa keisari Neron vainoissa 60-

luvun lopulla. Sittemmin uudessa kirkkokalenterissa on haluttu muistaa erillisellä pyhällä 

kaikkia apostoleita. 

Päivän evankeliumissa Pietari, Jaakob ja Johannes saavat ammattikalastajina kokea ihmeen: 

koko yönä he eivät ole saaneet kalaakaan, mutta Jeesuksen neuvomasta paikasta kalaa tulee 

verkon täydeltä. Tekstissä ei kerrota, oliko uusilla apostoleilla edes aikaa myydä saamiaan 

kaloja! Tästä eteenpäin Jeesus kutsuu heidät ”ihmisten kalastajiksi”.

Kertomus onkin yhtä aikaa ihmekertomus ja kutsumuskertomus. Apostolien tekojen 

mukaan toinen apostoli, Paavali, oli vastaavanlaisessa ”pattitilanteessa” sokeutuessaan 

Damaskon tiellä. Hänkään ei voinut omin voimin saavuttaa valoisaa tulevaisuutta. Raa-

matuntutkijat ovat kiinnittäneet huomiota raamatunkertomusten samantyyppisiin lop-

puratkaisuihin: molemmissa tapauksissa maalliset huolet häviävät ja apostoli voi aloittaa 

uuden tehtävänsä hyvillä mielin.

Tekstin lopussa kerrotaan siitä, miten opetuslapset ”jättivät kaiken” seuratakseen Jeesus-

ta. Opetuslapsen kutsumus tuntuu olevan irtiotto maanpäällisen elämän murheista (vrt. 

vuorisaarna). Jeesuksen opetuksen mukaan vain hengellisillä asioilla on lopulta merkitystä 

ihmisen iankaikkisuutta ajatellen.

PeKKa TuOmiKOSKi

Päivän Psalmi on  Ps. 145: 3-7, 
ensimmäinen lukukaPPale 1. moos. 
12: 1-4 ja toinen lukukaPPale Room. 
1: 1-7  tai 1.tim. 1: 12-17.
evankeliumi on  luuk. 5: 1-11.
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Vahva ei lyö - Väkivallaton 
viikko 14.-20.10.2007

JaKeLu-
HuOmauTuKSeT

PuH. 0200 71000 
WWW.POSTi.Fi/PaLauTe

Pa i K K O J a  aV O i n n a

RAVINTOA SIELULLE

Kirjakaupoista kautta maan sekä Kotimaa-yhtiöiden kaupasta:  
Hietalahdenranta 13, Helsinki (ma-pe klo 9-17)

www.kirjapaja.fi

Sisältöä elämään.www.kotimaa-yhtiot.fi

MUNKKI SERAFIM

Vapaus
Mitä tarkoittaa, että vapaus on 
ihmisen jumalallisin ominaisuus?
Munkki Serafi m käsittelee mm. 
vapauden käsitteen historiaa, 
vapauden ja luovuuden suh-
detta sekä vapauden suhdetta 
pahuuteen, kärsimykseen ja 
kauneuteen. Hän hahmottaa 
vapauden olemusta olemassa-
olon perimmäisenä voimana. 
Ovh. 26,90

RIIKKA JUVONEN

Viisauden lähde
– Kuningas Salomon 
sananlaskuja

Salomon ikiaikainen viisaus 
valaisee tämän päivän nuoren 
tietä samoin kuin se valaisi 
nuoren ihmisen elämää yli 
2000 vuotta sitten. Värikyl-
läinen ja symbolinen kuvitus 
kumpuaa sananlaskujen 
maailmasta. Ovh. 23,90

KAISA RAITTILA 

Taivaan tähden 
Syväkairauksia 
sunnuntaipäiville

Lyhyet mietiskelytekstit
ovat hienosyisiä ja tarkka-
näköisiä pohdiskeluja elä-
mästä, ihmisestä ja Juma-
lasta. Ne käyvät keskuste-
lua sunnuntaisin kirkossa 
luettavien raamatunkoh-
tien kanssa. Ovh. 26,90

MATTI SIHVONEN

Uskon 
yksinkertaisuus
Matka uskon mennei-
syyteen ja nykyisyyteen. 
Teos esittelee uskon yksin-
kertaisuuden historiaa ja 
tärkeimpiä yksinkertaisen 
uskon opettajia, joilla on 
yhä paljon annettavaa. 
Ovh. 26,90

TAIZÉN VELI ROGER

Sydämen 
hiljaisuudesta
100 rukousta

Seesteinen kokoelma Veli 
Rogerin rukouksia. Pelkis-
tetyt rukoukset välittävät 
rauhaa ja luottamusta. 
Ne johdattavat hiljenty-
mään tärkeimpien asioiden 
äärelle, yksin ja yhdessä. 
Ovh. 21,90

PAULI M.K. NIEMELÄ

Maitoa ja hunajaa 
Evankeliumikirjan 
Vanhan testamentin 
lukukappaleiden 
kommentaari

Vanhan testamentin teks-
teistä avautuu rikas hen-
gellinen, kielellinen ja kult-
tuurinen maailma, joka
johdattaa ikiaikaisten kysy-
mysten äärelle. Ovh. 41,90

LIMINGAN SEURAKUNNASSA on avoinna

LASTENOHJAAJAN TOIMI
22.8.2007 alkaen.
Lastenohjaaja toimii laaja-alaisesti seurakunnan lapsi- ja 
perhetyössä. Toimeen sisältyvät päivä- ja perhekerhot 
sekä päiväkoti- ja esikouluhartaudet.
Palkkaus on KirVESTES:in mukainen ja työaika on 
38 h 15 min viikossa.
Pätevyysvaatimuksena on piispainkokouksen hyväksymä 
lapsi- ja perhetyön tutkinto. Työ edellyttää oman auton 
käyttöä. Soittotaito katsotaan eduksi.
Ennen toimen vastaanottamista tulee valitun esittää 
rikosrekisterilain 6. § 2 momentissa tarkoitettu rikos-
rekisteriote sekä lääkärintodistus terveydentilastaan. 
Koeaika on 4 kk.
Limingan seurakunnan kirkkoneuvostolle osoitetut va-
paamuotoiset, kirjalliset hakemukset ja CV:t lähetetään 
31.7.2007 klo 16.00 mennessä osoitteeseen: 
Limingan seurakunta, kasvatustyön johtokunta, 
Pappilantie 6 PL 29, 91901 Liminka. 
Kuoreen merkintä “Lastenohjaaja”.
Hakemuksia ei palauteta.
Lisätietoja asiasta antaa vastaava lastenohjaaja Helena 
Hakkarainen 044–7521230.

Limingan seurakunnan kirkkoneuvosto

Pa LV e L u H a K e m i S T O

Pakkahuoneenkatu 26, p. (08) 5380100
Avoinna

ma 9.30 - 17.00, ti - pe 9.30 - 16.30

Panttilainakonttori Oy

OULUN  KULTA

RAHAA HETI KÄTEEN
PANTIKSI KÄY IRTAIN 

OMAISUUS

- kultakorut, hopeaesineet, arvokellot
- autot, moottoripyörät, moottori-
 kelkat, säilytys lämpimässä hallissa
- aseet, turvallinen säilytyspaikka
- puhelinosake tai vastaava 
 arvo-osuustili
- pörssi- ja asunto-osakkeet
- osaomistus- ja asumisoikeus-
 asunnot
- soittimet, elektroniikka, taide, jne

KULTAKORUJA HALVALLA 
JA REHELLISESTI 
PAINON MUKAAN

- uusia ja kunnostettuja 
 käytettyjä kultakoruja
- ostetaan kultaa ja muuta irtainta
- pariston vaihto 4 €
- korjataan koruja, tilaustöitä

- ostetaan puhelinosakkeita, päivän
 hintaan, rahat heti puhtaana käteen

Kirkon auttamispalveluis-
ta voi kesähelteidenkin kes-
kellä tavoittaa kuuntele-
van lähimmäisen. Valta-
kunnallinen Palveleva pu-
helin ja Palveleva netti ei-
vät lomaile.

– Kesän aikana ympäri 
Suomen päivystää yli 30 
vastuupistettä, joiden työn-
tekijät vastaavat yhteyden-
ottoihin kuten normaalis-
tikin”, kertoo Palvelevan 
puhelimen sihteeri, rovasti 
Helena Samulin.

Lomasesongin aikaan 
esimerkiksi ihmissuhteiden 
kärjistyminen tai ahdistus 
töihin palaamisesta voivat 
aiheuttaa ihmisille tarvetta 
purkaa tunteitaan ja kes-
kustella asioista.

Samulinin mukaan kesä-
lomakauden keskusteluyh-
teyksien teemana korostuu 
yksinäisyys. Kesällä suo-
malaisten ihmiskontaktien 
vähäisyyttä voi selittää osin 
se, että kaikki muutkin ovat 
lomilla. Toisille kesäloma 
voi kasata paineita siksi, et-
tä tehtävälistalle on valittu 
paljon tekemistä.

–Kun talvella ei välttä-
mättä ehditä tekemään 
joitakin asioita, niin odo-
tukset siirtyvät kesään. Ke-
sälomastressiä voi ehkäistä 
pohtimalla odottaako lo-
maviikoilta liikaa ja mitä 
niiden aikana ehtii tehdä, 
Samulin ehdottaa.

Sekä langoilla 
että verkossa

Palvelevan puhelimeen voi 
soittaa koko maassa nume-
roon 10071. Ruotsinkieli-
set voivat soittaa nume-
roon 10072 alueilla, jois-
sa suuntanumero on 06 

tai 09, ja muualla maas-
sa voi soittaa numeroon 
0800-19072. Matkapuhe-
linta käytettäessä on lisät-
tävä suuntanumero.

Lankapuhelimesta soi-
tettaessa puhelu maksaa 
paikallispuhelumaksun 
verran, matkapuhelimesta 
puhuttaessa laskutusperus-
teena ovat oman operaat-
torin hinnat.

Palveleva puhelin päi-
vystää pääasiassa iltaisin. 
Tarkemmat päivystysajat 
löytyvät paikallisista puhe-
linluetteloista ja palvelun 
internetsivuilta osoitteesta 
evl.fi/palvelevapuhelin.

Palveleva netti toimii 
osoitteessa evl.fi/palve-
levanetti. Osoitteessa on 
mahdollista lähettää ni-
mimerkkiä käyttäen vies-
ti, johon vastataan viiden 
päivän kuluessa. Palvelu 
on maksuton.

Peruskivenä 
luottamus

Palvelevassa puhelimessa 
ja Palvelevassa netissä käy-
dyt keskustelut ovat luot-
tamuksellisia, ja yhteyden-
ottajan ei tarvitse kertoa 
nimeään.

Yhteydenottoihin vastaa-
vat lähimmäisen kuuntele-
miseen koulutetut vapaa-
ehtoistyöntekijät ja kirkon 
koulutettu henkilöstö. 
Auttajat ovat sitoutuneet 
vaitiolovelvollisuuteen.

Palvelevan puhelimen 
päivystäjiä on yli 2000. 
Heistä kaksi kolmannesta on 
koulutettuja vapaaehtoisia 
ja kolmannes seurakuntien 
työntekijöitä. 

KT

Väkivallaton viikko on vä-
kivallan vastaista toimintaa 
ruohonjuuritasolla. Viikol-
la tuetaan väkivallattomuu-
den kulttuuria ja väkivallat-
tomien ratkaisujen löytä-
mistä niin omassa lähiym-
päristössä kuin yhteiskun-
nassakin.

Vuonna 2007 teema on 
lapsi lähisuhde- ja perheväki-
vallan keskellä. Tunnuslause 
”Vahva ei lyö!” muistuttaa 
väkivallattomien ongelman-
ratkaisutaitojen merkityksestä. 
Vahvuutta on olla turvautu-
matta väkivaltaan.

Viikon toiminta on kaikille 
avointa. Mukaan kutsutaan 
niin seurakunnat, koulut, 
oppilaitokset, järjestöt, har-

rastusryhmät kuin yksityiset 
ihmiset ympäri Suomea.

Väkivallaton viikko järjes-
tetään vuosittain lokakuus-
sa viikolla 42, tänä vuonna 
14.–20.10.2007. Tampereella 
järjestetään Väkivallasta so-
vintoon -foorumi 23. loka-
kuuta. Foorumissa pohditaan 
työpajatyöskentelyn keinoin 
väkivallattomuuteen kasvatta-
misen malleja eri ikäryhmissä. 
Foorumin järjestävät Tampe-
reen luterilaiset seurakunnat, 
niiden yhteiskunnallinen työ 
ja Diakoniakeskus.

Väkivallatonta viikkoa 
koordinoi Kirkkohallituk-
sen Väkivallasta sovintoon 
-hanke yhteistyössä NNKY-
liiton kanssa.

KT

Keskusteluapu keventää 
lomalaisen mieltä
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• testamentit, perun kirjoitukset, perinnönjaot ym. 
• kaikki riita-asiat

• maksuton alkuneuvottelu

LAKIASIAINTOIMISTO

JORMA HERTTUAINEN
varatuomari, ekonomi

Kauppurienkatu 23, OULU
Puh. 312 5640, 040 508 1675

PERUNKIRJOITUKSET
ja muut lakiasiainpalvelut VUOSIEN 
KOKEMUKSELLA. Tarvittaessa myös 
kotonanne iltaisin ja viikonloppuisin.
Varatuomari H. Luukkonen, 
Uusikatu 23 A 4, puh. 339 962.

Myllyojan 

Maikkulan

Rauhallinen ja savuton opis-
kelijatyttö maaseudulta etsii 
vuokra-asuntoa Oulusta. 
Tarvitsen asunnon mielelläni 
jo 13.8., viim. 1.9. alkaen. 
Puh. 041-5055 673.

Laaja muistokivinäyttely
Avoinna Ma-Pe 10-17, La 10-14

Piriläntie 145, Kempele 

Puh. 040-5217107
www.loimaankivi.fi • maritta.mottonen@loimaankivi.fi

- Toiminut jo vuodesta 1921 -

Y H D i S T Y K S e T

m u u T  S e u r a K u n n aT
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